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در کنکور سراسری هر سال بیش از یک میلیون نفر شرکت کرده و برای بدست آوردن 

صندلی دانشگاه های برتر با هم رقابت می کنند.

یکی از وظایف کنکور، متمایز کردن این افراد از هم می باشد. متمایز کردن به این 

معناست  که کنکور باید طوری طراحی شود که تا جای ممکن، دو نفر از داوطلبان رتبه 

یکسانی کسب نکنند. همین ماجرا باعث می شود که طراحان کنکور سراسری مجبور 

شوند هر سال سواالت خود را از سال گذشته سخت تر طراحی کنند. به همین دلیل 

هست که هر سال شاهد نوآوری های جدیدی در کنکور هستیم.

یکی  از ویژگی  های ثابت کنکور در سالیان اخیر، سخت شدن یک دفعه ای بعضی  درس ها 

است. به این معنی  که در هر سال به صورت تصادفی، تعدادی از دروس سخت تر از حد 

معمول طراحی می شوند. به طور مثال، در کنکور سراسری سال ٩٩ درس ادبیات، شیمی  و 

زیست شناسی  از حد معمول سخت تر طراحی شدند.

ما در آزمون های ماز نیز تا کنکور همین کار را خواهیم کرد و روند طراحی سواالت ما 

دقیقا به همین صورت خواهد بود. در هر آزمون به صورت تصادفی حدود چند درس 

سخت تر از حد معمول طراحی خواهند شد تا بتوانیم شما را به چالش بکشیم و کنکور را 

دقیق تر از هر جای دیگری، برای شما شبیه سازی کنیم

در این آزمون درس های ادبیات و فیزیک سخت تر طراحی شدن.
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   (متوسط – لغت -  108)        4گزینۀ پاسخ:   

 )شناسنده: دانا، آگاه(  شناساننده. کندمی معرفی  شـوندمی وارد مجلس به که را افرادی بـزرگان مجمع در  که معّرِف: کسـی

»شناسنده« و »شناساننده« در ظاهر چیز زیادی : به اختالف دقیق واژگان بسیار دقت داشته باشید. برای مثال در این تست فرق بین  نکته

 بینیم که معنی این دو واژه متفاوت است.نیست اما می 

 1»واژگان فارسی دهم به شکل الفبایی«  قسمت 

 الف
 آبنوس: درختی است که چوب آن سیاه، سخت، سنگین و گرانبهاست. 

 آُخره :چنبرە گردن، قوس زیر گردن
 آرمان: آرزو، عقیده  

 آورد: جنگ، نبرد، کارزار 
 آیت: نشانه 

 َابدال: مردان کامل 
 اجابت کردن: پذیرفتن، قبول کردن، پاسخ دادن 

 ِادبار : تیره بختی، بدبختی 
 ادیب: با فرهنگ، دانشمند، بسیاردان

 بی درنگ، بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن  ِارتجااًل:
 هش کردن درخواست کردن، خوا استدعا:

 رحم خواستن، طلب رحم کردن  ِاسترحام:
 شنیدن، گوش دادن  ِاستماع:

 ُاسرا: ج ِ اسیر ، گرفتاران، دستگیرشدگان  
سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی روزگار باستان است و ریشه در باورها و   اسطوره:

 اعتقادات مردم روزگار کهن دارد.
 های متعّدد که شبیه عناصر طبیعت هستند. هایی مرّکب از پیچ و خمتغییر شکل یافتٔه کلمٔه اسالمی، طرح  ِاسلیمی:

 پیشوا، سرمشق، نمونۀپیروی ُاسوه:
 شود. هایی که از دور دیده میها، سیاهیج َشَبح، کالبدها، سایه  َاشباح:
 ج شبه، مانندها، همانندان َاشباه:
 کاله پادشاهی  تاج، دیهیم، افسر:

 حیله کردن، سحر کردن، جادو کردن  افسون:
 ِج فلک، آسمان، چرخ :  افالک
 نیک بختی، خوشبختی  اقبال:
 بسنده کردن، کفایت کردن ِاکتفا:
 بزرگ داشتن، بخشش داشتن، احترام کردن  اکرام:

 ِالزام: ضرورت، الزم گردانیدن، واجب گردانیدن  
 شایستگی، لیاقت َاهلیت:

 هنگام وقت،  اوان:
 ب

 برازندگی: شایستگی، لیاقت 
 تیزرو، شتابنده  بادپا:

 اسب، »باره« نیز به همین معنی است.  بارگی:
 اسب باره:
 دیوار قلعه، حصار  باره:

 خداوند بزرگ  باری تعالی:
 القّصه،به هرحال،خالصه  باری:

 آشفتگی، وضع غیرعادی  بُحران:
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 بداندیش، بدخواه  بدسگال:
 دنبال، در پی به  بر اثر:

 در میان قرار گرفتن  ُبر خوردن:
 شایستگی، لیاقت برازندگی:

 بردمیدن: خروشیدن، برخاستن 
 برگاشتن: برگردانیدن 

 برین :باالیین، برتر 
گویند، به ذبح کردن  بسمل کردن :سر جانور را بریدن، از آنجا که مسلمانان در وقت ذبح جانور «بِسم اهلل الّرحمن الّرحیم« می

 شود.کردن« گفته می  »بسمل
 بسنده: سزاوار، شایسته، کافی، کامل 

 فراهم کردن،آمادگی  بسیچ:
 حزبی سیاسی که صّدام حسین، رییس جمهور پیشین عراق، رهبری آن را برعهده داشت. بعث:

 خوار و بار از قبیل نخود و لوبیا و عدس  ُبنشن:
 ج بهیمه، چارپایان، ستوران  بهایم:
 مریخ سیارٔە  بهرام:

کند، طرح  آمیزی می آورد و سپس آن را کامل رنگنمونه و طرحی که نّقاش به صورت کم رنگ یا نقطه چین برکاغذ می  بیرنگ:
 اّولیه

 جنگل کوچک، نیزار  بیشه:
 ای دور از مردمکنج، گوشه  بیغوله:

 پ
 پاس: نگاهبانی، نگاهداری 

 کردن   داشتن: نگهبانی کردن، پاسبانیپاس
 بزرگ فوالدین، آهن کوب پتک: چکش 

 پدرام: آراسته، نیکو، شاد
 ای پشمینه و ستبر که درویشان پوشند ای کم ارزش، گلیم درشت و کلفت، جامهجامه  پالس:
 زیور : پیرایه

 ت
 باشد، پیچ و شکن چرخ و پیچ که در طناب و کمند و ُزلف می تاب:
 عرب؛ زبان تازی :زبان عربی تازی:

 باغی که در آن تاک کاشته باشند.تاکستان: باغ انگور ، 
 تاالب: آبگیر، برکه  

 توّجهی یا آسیب رساندن به دیگران ببیند. تاوان: زیان یا آسیبی که شخص به خاطر خطاکاری، بی 
 آشکارشدن، جلوه کردن، جلوه گری، پدیدارشدن چیزی درخشان مانند نور، روشنی  تجّلی:

 تَرگ: کاله خود 
 کردن، سبحان اهلل گفتن تسبیح: خدا را به پاکی یاد  

 آرامش یافتن  َتساّل:
 تصدیق نامه: گواهی نامه 

 بهانه آوردن، درنگ کردن  تعّلل:
 های ارتشی است. ها و یادداشت مطالب و جزئیات در رساله یا کتاب؛ در متن درس، مقصود نشانج تعلیق، پیوست  تعلیقات:

 بیان، بیان کردن  تقریر:
 یادداشتی ستایش آمیز دربارٔە یک کتابستودن، نوشتن  : تقریظ
 بزرگداشت، گرامیداشت  تکریم:
 تکّلف: بیریا، صمیمی رنج بر خود نهادن، خودنمایی و تجّمل، بی تکّلف:
 الغر و باریک اندام  تکیده:
ف:  مهربانی، اظهار لطف و مهربانی کردن، نرمی کردن  َتلطَّ
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 فرق گذاشتن، جدا کردن  تمایز:
 را شدن مالک شدن، دا  تمّلک:

 تناور: تنومند، فربه، قوی جثه
 اسب سرکش، مقابل رام  توسن:
 توشه وا ندوخته، توانایی تحّمل سنگینی یا فشار  توش:

 تند و سریع / تیزپا :شتابنده، سریع  تیز:
پرسـتاری تیمار: غم، حمایت و نگاهداشت، غمخواری و محافظت از کسـی که بیمار باشـد یا به بال و رنجی گرفتار شـده باشـد؛  

 و خدمت کردن باشد. 
 ج 

 جافی: جفاکار، ستمکار 
 مقام، درجه جاه:
 مسلط،ّ یکی از صفات خداوند تعالی است. َجبّار:

 دلیری، بی باکی و گستاخی جسارت:
 بی وفایی،ستم  جفا:

 بزرگ است ُشکوه او و فراگیر است لطف او. َجل َجاللُه َو َعم نَوالُه:
 زنگولهج جلجل، زنگ،  َجالِجل:

 ج ُجند، لشکریان، سپاهیان ُجنود:
 ژنده پوش و گدا و درویش  جولقی:

 چ 
 چاره گر: کسی که با حیله و تدبیر،کارها را به سامان کند؛ مدبرّ 

 چاووش درداد: بانگ زد، جار زد، ندا درداد.
 چنبـر: دایـره یـا محیط دایـره، دایرهای از چـوب یا از جنس دیگر 

 ح 
 ت ماهر، چیره دس حاذق:
 شرم و حیا ُحجب:

 حدیث: ماجرا، رایت، سخن  
 هر خطا که برای آن مجازاتی مقّدر باشد. ،حد زدن :َحد

 حرمت: آبرو، ارجمندی، احترام

 (متوسط –  لغت  - 108)      3گزینۀ پاسخ:   

  و   نخود  قبیل  از  بار  و  بنشن: خوار  -1شود:  « دو غلط دیده می3است. در گزینۀ »« یک غلط به کار رفته3ها غیر از گزینۀ »در همۀ گزینه

 زاد و رها  )یله دادن: تکیه دادن(آ: یله - 2 عدس و لوبیا

 هراس  دلهره،  «: رعب: ترس،1گزینۀ »

 قرار  و «: طمانینه: آرامش2گزینۀ »

 «: زه: چلّۀ کمان، وتر  4گزینۀ »

 2» واژگان فارسی دهم به شکل الفبایی«  قسمت 

 پایین کوه، فرود حضیض: جای پست در زمین یا 
 خواری، پستی  حقارت:

 جعبه، صندوق  ُحّقه:
 نازک فلزی، از جنس َحلب  قهور  َحلَبی:

 رود.ها سخن میها و دالوریحماسه: دلیری، نوعی از شعر که در آن از جنگ
 داد.که میان مسلمانان و کافران پس از فتح مّکه روی (  بین مّکه و طائف ) نام نبردی است در منطقۀ حنین  حنین:

 خ 
 آیند؛ سرا محّلی که درویشان و مرشدان در آن گرد می خانقاه:
 درختی یا چوبی  است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر سازند.  َخدنگ:
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 درماندگی، بی بهرگی از یاری  خذالن:
 خورش و غذای شاهانه   خسروانی خورش:

 دشمن  خصم:
 سخنرانی، خطبه خواندن، وعظ کردن  خطابه:
 سرزمین  ِخّطه:
 بهشت  ُخلد:

 ای که بزرگی به کسی بخشد.جامه  ِخلَعت:
 جانشین راستین   َخلِف ِصدق:
 کدخدا منش   خواجه وش:

 کاله فلزی که سربازان به هنگام جنگ یاتشریفات  ُخود:
 خودرأی، خودسر، لجوج  خودرو:

 ای از دریا زمین پست، شاخه خور:
 کنند و شامل دو جیب است؛ جامه دان.معمواًل از پشم درست میای که  خورجین کوچک، کیسه  خورجینک:

 سرگشته، متحّیر، حیران، فرومانده، لجوج، بیهوده خیره:
 خیل: گروه،دسته

 د
 دانگ: بخش، یک ششم چیزی

 جانور دّرنده، مانند شیر و پلنگ و گرگ  َدد:
 فورا،ً بیدرنگ  درحال:

 سازند، زرههای آهنی جامۀ جنگی که از حلقه ِدرع:
 قلعه حصار  ِدژ:

 مایه: سرمایه دست
 ای که به دور سر بپیچند، سربند و عّمامه پارچه دستار:

 َداّلک: کیسه کش حمام، مشت و مال دهنده
 َدمان: خروشنده، غّرنده، مهیب، هولناک

 بخشش  َدِهش:
 مرّکب دان، جوهر  دوات:
 دودمان، خاندان، طایفه دوده:

 دارایی،زمان فرمانروایی  دولت:
 وام  دین:

 ذ
 ذی حیات :جاندار 

 ر
 راست و ریس کردن: آماده و مهّیا کردن 

 نشین  راهب: عابد مسیحی، ترسای پارسا و گوشه
 رایزن: مشاور، کسی که در کاری با وی مشورت کنند.

 رّزاق: روزی دهنده
 رحمت: مهربانی، بخشش 

 پوشند، باالپوش های دیگر ای که روی جامهردا: جامه
 رستاخیز، برخاستن مردگان، بعث  رستخیز:

 ترس، دلهره، هراس  ُرعب:
 خوش قد و قامت، زیبا رعنا:

 رفیع: بلند، مرتفع  
 نامه  ُرقعه:

 رمه: گله 
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 رندانه: زیرکانه 
 هر گیاه سبز و خوشبو  ریحان:
 زخمی  ریش:

 ز
 باال، فوق، مقابل پایین َزبَر:

 خوار، ناتوان  زبون:
-های دیگر میهای ریز فوالدی که آن را به هنگام جنگ بر روی لباسای جنگی دارای آستین کوتاه و مرّکب از حلقهجامه  ِزره:

 پوشیدند. 
 زجر: آذار، اذیت، شکنجه  

 لغزش، لغزیدن، گناه ت:َزلّ 
 منسوب به زنگار، سبزرنگ َزنگاری:

 چلّه کمان، وتر  ِزه:
 آفرین  زهی:

 س 
 سپهساالر، آن که دارای شغلی بزرگ و منصبی رفیع باشد، حاکم ساالر: سردار، 

 طی کردن  سَپردن:
 ُستوه: درمانده و َملول، خسته و آزار 
 ُسخره: درمانده، ملول، خشته و آزار 

 رئیس   سردسته، سردمدار:
 فضلۀ چهارپایان، مانند اسب و خر  ِسرگین:

 عقلی، نادانیبیخردی، کم َسفاهت:
 دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر لٔه کشتی برای حرکتابزاری در دنبا سّکان:
 افزار جنگ، ممال سالح  ِسلیح:
 (در متن درس، مطلق اسب مور نظر است.) اسبی که رنگش مایل به زردی باشد، زرده  َسَمند:
 سر نیزه، تیزِی هر چیز  ِسنان:

 صمغی زرد رنگ َسندروس:
 اندیشه، هوس، عشق  سودا:

 خریدار و فروشندهمشتری،   سوداگر:
 سودایی: عاشق، شیفته، شیدا 

 دار فلزی سوله: ساختمان سقف
 ش 

 شرافت: ارجمندی، با شرف بودن
 شرف: آبرو، بزرگواری 

 پیچ و خم زلف   شکن:
 پولی اندک و ناچیز ِشنِدرغاز:

 ای از دستگاه شورهای موسیقی ایرانی، گوشهیکی از آهنگ شهناز:
 شوخ: چرک، آلودگی 

 جالل  جاه و  شوکت:
 شوریده: کسی که ظاهری آشفته دارد، عاشق و عارف

 شیرافکن، دالور  شیراوژن:
 ص 

 عارف، آگاه  صاحبدل:
 صبـا: بـادی کـه از طـرف شـمال شـرقی وزد؛ باد بهاری 

 بسیار راستگو  صّدیق:
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روز قیامت، وی در آن دمد و مردگان شیپور اسرافیل که در    شاخ و جز آن، که در آن دمند تا آواز برآید؛ بوق؛ صور اسرافیل:  صور:
 زنده شوند. 

 هیبت، قدرت، شکوه و جالل  َصولَت:
 ض 

 غرامت  هضامن: ضمانت کننده،کفیل، به عهده گیرند
 ضایع: تباه، تلف 

 ج ضمیمه، همراه و پیوست؛ در متن درس، مقصود نشان های دولتی است.  ضمایم:
 ط

 طاس:کاسۀ مسی 
 طالع: سرنوشت،بخت

 طبع و سرشت طبیعت: خو، عادت،
 شادی َطَرب:

 ُطرفه: شگفت آور، عجیب 
 آرامش،سکون و قرار  طمأنینه:

 طینت: سرشت، خوی 

 ( متوسط –  لغت  -  108)           1گزینۀ پاسخ:   

 . است درست «باالپوش  پوشند، دیگر های جامه روی که ایجامه:ردا» واژۀ فقط

 :نادرست موارد

 فلزی   رشتۀ  سیم، :  مفتول  - 5   عجیب  آور، شگفت:  طرفه  - 4   شده   بنا   ساخته،:  مبتنی  - 3  نهایی :  غایی  - 2  کردن   جدا   گذاشتن،  فرق:  تمایز-1

 کار، ستیزه:  عنود  -8   عمامه  و  سربند  بپیچند،  سر  دور  به  که  ای پارچه:  دستار  -7کرده  آشکار  کرده،  ارائه  داده،  نشان:  نموده  -6   باریک  و  دراز

 سرودن  شـعر یا گفتن سـخن اندیشـه بدون درنگ بـی: اِرتجـاالا  -10  هنگام  وقت، :   اوان -9  بدخواه و دشمن

 3»واژگان فارسی دهم به شکل الفبایی«  قسمت 

 ع 
 عامل: حاکم، والی 

 ِعتاب کردن: خشم گرفتن بر کسی، سرزنش کردن 
 َعداوت: دشمنی

 فریادَعرَبده: فریاد پرخاشجویانه برای برانگیختن دعوا و هیاهو، نعره و 
 َعزم: قصد و اراده 

 عَلم کردن: مشهور کردن، سرشناس کردن  
 عمارت: بناکردن، آباد کردن، آبادانی، ساختمان 

 رود. صـورت مفـرد، بـه معنـی یک َتـن کارگر زیر دست بنا به کار میَعملـه: ج عامـل، کارگـران؛ در فارسـی امـروز کلمۀ عملـه، به
 افسار، دهانه ِعنان:

 ِج عنایت، توّجه، حفظ کردن  عنایات:
 کار، دشمن و بدخواه  ستیزه َعنود:
 که بوی خوش دهد.  اندازندای رنگ و خوشبو است و آن را در آتش میدرختی که چوب آن قهوه عود:

 زن و فرزندان، زن  عیال:
 غ 

 میان دو کتف غاِرب:
 نهایی  غایی:

 خواهان زوال آن باشـیم غبطه: رشـک بردن، حال و روز کسـی را آرزو داشتن، بی آنکه  
 شور و غوغاکنان  ُغلغله زن:

 توانگری، بی نیازی َغنا:
 سرود، نغمه، دستگاه موسیقی، آوازخوانی  ِغنا:

 قورباغه غوک:
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 ف
 بندند.آویزنـد و با آن چیزی را بـه ترک میبنـد، تسـمه و دوالـی کـه از عقب زین اسـب میفتـراک: ترک

 آمدنفراز آمدن :رسیدن، نزدیک  
 ج فرعون، پادشاهان قدیم مصر  فراعنه:

 آسایش و آرامش، آسودگی  َفراغ:
 آسودگی   َفراغت:

 دوری، جدایی  فراق:
 گشایش، رهایی، گشایش در کار و مشکل   َفَرج:

 جدایی، دوری  ُفرَقت:
 روشنایی، پرتو فروغ:

 گردد. فسفر: عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می
 بخشش، َکَرم، نیکویی  فضل:

 فلق: سپیده دم ، فجر
 گروه، دسته   فوج:

 بسیار فیض دهنده، سرشار و فراوان  فیّاض:
 ق

 قدس: پاکی
 قرابت: خویشی و خویشاوندی

 قفا: َپس گردن، پشت گردن، پشت
 َقهر: خشم، غضب 

 َقیّم: سرپرست، در متن، به معنی کیسه کش حّمام آمده است.
 ک

 مجازا دهان، زبان کام: سقف دهان، 
 مجازا مراد، آرزو، قصد، نّیت کام:

 یکی از فرماندهان زیردست افراسیاب  کاموس:
 ج کاید، حیله گران   کایدان:

 کرایه   ِکرای:
 ای از دستۀ الشخورهاکرکس: پرنده

 به اندازه کافی، آن اندازه روزی که انسان را بس باشد. ِکفاف:
 مخفف کچل  َکل:
 پای اسب برآمدگی پشت  ُکلّه:

 کمند انداز   کمند افکن:
 اسب سرخ مایل به سیاه ُکَمیت:
 (ای فرانسویکلمه)مجمعی از دانشمندان و یا سیاستمداران که دربارە مسائل علمی یا سیاسی بحث کنند کنگره:

 کوته نظری: اندک بینی، عاقبت اندیش نبودن  
 طبل بزرگ، دهل  کوس:

 حیله و فریب  َکید:
 ُزَحل سّیارە  کیوان:

 گ
 َگبر: نوعی جامه جنگی، ِخفتان

 َگرته برداری: طّراحی چیزی به کمک َگرده یا خاکۀ زنگ یا زغال؛ نسخه برداری از روی یک تصویر یا طرح 
 دلیر، پهلوان  ُگرد:

 پشت، باالی کمر ُگرده:
 روانه کردن، فرستادن کسی به جایی  ُگسیل کردن:

 بوتۀ گل، گل سرخ، بیخ بوتۀ گل  گلُبن:
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 گلشن:گلستان، گلزار 
 
 ل

 ناگزیر، ناچار  الَجَرم:
 لئیمی: پستی، فرومایگی  

 ب: خوش گذرانیعِ هو و لَ لَ  -بازی لَعب:
 سنگ قیمتی به رنگ سرخ مانند یاقوت  لعل:
 اسب  ۀافسار، دهن لگام:

 گویی؟ برای چه کسی می لَمن تَقول:
 بازی و سرگرمی، آنچه مردم را مشغول کند.  هو:لَ 
 م

 مخلوقات مهمخّفف ما ِسَوی اهلل؛ آنچه غیر از خداست، ه ماِسوا:
 خو گرفته  مألوف:
 ای که بر آن طعام باشد. سفره مائده:
 ساخته، بنا شده مبتنی:

 معمول، مرسوم متداول:
 دروغ، بی اصل، ناممکن  ُمحال:

 اندوه، ناراحتی  ِمحنت:
 خوار، زبون گردیده َمخذول:
 بدبختی و غم بزرگ، تنگنا به معنی »گرفتاری« متداول شده است. مَخَمصه:

 جای دفن، گور  َمدَفن:
 مرحمت: احسان، لطف، مهربانی 

 راحت و آسوده  مرّفه:
 اصالح و رسیدگی  َمرّمت:
 ممال مزاح، شوخی   مزیح:

 نیازبی مستغنی:
 لطیفه گویی، دلقکی مسخرگی:

 آورد؛ مثل شراب چیزی که نوشیدن آن مستی می   ُمسِکر:
 رخت َکِن حمام  َمسلَخ:

 باور کردن  ُمسلّم داشتن:
 آشفته و پریشان  ُمَشّوش:
 اراده، خواست خدای تعالی َمشیت:

 مصادره: تاوان گرفتن، جریمه کردن
 مصلحت: آن چه سبب خیر و صالح انسان باشد

 مضّرت: زیان، گزند رسیدن  
 خود سازد.   شهمل و شغل مطرب؛ مطرب: کسی که نواختن ساز و خواندن آواز را پیع  ُمطربی:

 معاش: زندگی، زیست، زندگانی کردن  
 معاشرت: گفت وشنید، الفت داشتن، رفت و آمد 

 َمعاصی: ج معصیت، گناهان
ف:کسی که در مجمع بزرگان افرادی را که به مجلس وارد می  شناسانندهکند. شوند، معّرفی میُمَعرِّ

 معرکه: میدان جنگ، جای نبرد 
 هایی از بدنش آسیب دیده است. َمعلول:کسی که عضو یا اندام

 مقیاس، اندازه  معیار:
 ( مراکش) متعلّق به کشور مغرب  مغربی:
 شکست خورده  مغلوب:
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 کلید   مفتاح:
 سربلند، صاحب افتخار  ُمفتَخر:
 فلزی دراز و باریک  تهسیم، رش َمفتول:
 ج ُمقری، کسی که آیات قرآن را به آواز خواَند، قرآن خوان  مقریان:
 کند. دهد یا کرایه میکسی که اسب و شتر و االغ کرایه می  ُمکاری:
 جدا مشو، رها مکن  مگسل:

 مالک: اصل هر چیز، معیار، ابزار سنجش  
 ملتفت شدن: آگاه شدن، متوجه شدن 

 اال مرتبه خداوند و  َملک تعالی:
 پادشاهی، بزرگی، عظمت   ُملک:
 ای که نزدیک به آستان حضرت حق است؛ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل فرشته َمَلک:

 مّنت: سپاس، شکر؛ منت داشتن: احسان کسی را پذیرفتن و سپاسگزار او بودن  
 های کثیف و بدبومنجالب: محل جمع شدن آب

 ُمنحصر: ویژه، محدود 
 کهنه، فرسوده   ُمندرس:

 زشت، ناپسند  ُمنَکر:
 آور، هولناکترسناک، ترس َمهیب:

 وحشت آور، ترسناک موِحش:
 جا  موضع:
 شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند  مولع:

 کند. ها تقسیم میها و باغنگهبان آب، کسی که آب را به خانه میراب:
 ن

 نظیر بی مانند، بی نادره:
 کردن، افشاندن پیشکش   نثار:

 منشی، بزرگواری نجابت: اصالت، پاک
 پشیمانی، تأسف  ندامت:
 فراموشی  نسیان:
 نظر کردن، نگریستن، تماشا کردن  نظاره:
 ج نفس، مجاز از انسان¬ها، موجودات زنده نفوس:
 شکستن، شکستن عهد و پیمان نقض:
 روش، نوع  نمط:

 جلوه کردهنشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده،   نموده:
 زیبارو، خوش چهره  نیکو منظر:

 به رنگ نیل، آبی سیر  نیلگون:
صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، به رنگ نیلوفر، الجوردی؛ در متن درس مقصود از »پردۀ نیلوفری« آسمان الجوردی   نیلوفری:

 است.
 و

 (33سورۀ 1َوالّصاّفاِت صّفا: سوگند به فرشتگان صف در صف )آیۀ 
 زمین پست، مهلکه، هالکت َورطه:

 دو دلی  وسواس:
 ُوصلت: پیوند، پیوستگی 

 حیایی شرمی، بیبی ِوقاحت:
 هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم  َوَقب:
 ی در را خدا اختصاص دهند.زمین یا دارایی و ملکی که برای مقصود معینّ  منسوب به وقف، وقف: وقفی:

 ویله کردن: فریاد زدن، نعره زدن، ناله کردن؛ َویله: صدا، آواز، ناله 



 10صفحه  8مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                         ادبّیات و زبان فارسی      

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

 
 
 ه

 هژیر: هوشیار، چابک 
 ای نسبتا درشت، در زبان پهلوی به معنی خجسته است.ای از راستۀ شکاریان، دارای جّثههما: پرنده

 حریف، رقیب هماورد:
 بلندنظری، خواست، کوشش  هّمت:

 غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعّیت مردم  هنگامه:
 گروه، دسته، انجمن   هیئت:

 ی
 رها،آزاد؛ یله دادن: تکیه دادن یله:

 امال
روند امال است. در کنکور دو سؤال امال می  دادن به سؤاالت آن طفرهآموزان از آن هراس دارند و از پاسخیکی از مباحثی که بسیاری از دانش

 دادن به سؤاالت امال باید امالی دو دسته کلمه را بلد باشید:قدرها هم ترسناک نیست. برای پاسخ خالف ظاهر ترسناکش آنداریم و بر 
ها درست است مثل بیغوله که شکل دیگر آن بیقوله، کاربرد ندارد. برای این گروه ( کلماتی که اهمّیت امالیی دارند ولی تنها یک شکل آن 1

های  درصد غلط  20شوند و نزدیک به  تر نمیات مهم کتاب ادبیات کافی است. این کلمات مهم امالیی در کل چند صفحه بیشکلمات تسّلط به کلم
 ها است. امالیی کنکور از این واژه

ترین است، مهم ها متفاوت  آوا. این کلمات )مثل منسوب و منصوب، گزارد و گذارد( که در تلّفظ شباهت دارند ولی امال و معنی آن( کلمات هم 2
آوا که در کتاب درسی و کنکور مطرح هستند ارائه خواهم کرد که  های مهم هم نقش را در امالی کنکور دارند. برای این منظور فهرستی از واژه

 تسّلط بر این دو صفحه کافی است. 
واژه درست هستند: منسوب یا منصوب. برای شود و شما باید تشخیص دهید کدام یک از دو  های امال متنی از خارج کتاب داده می در تست 

 این امر دو قدم الزم است:
ها را هم باید بلد باشید:  های آنخانوادهها را باید بدانید همهاست. نه تنها معنی خود واژهالف( اّولین قدم دانستن معانی مختلف این واژه

 منسوب، انتساب، نسبت / منصوب، نصب، انتصاب ...
توانید پی ها مینشینی واژهبفهمید و درک کنید کدام معنی درست است. معمواًل نیاز نیست کل متن را معنی کنید بلکه از هم   ب( باید متن را 

به معنی ببرید. مثاًل اگر صحبت از انتساب به وزیر است، منسوب بودن مورد نظر است ولی اگر سخن از انتصاب به وزارت است، نصب شدن. 
است: اگر گذارد با پای بیاید )پای بر چیزی گذاشتن( قرار دادن است و اگر گزارد با کنیم با چه چیزی همراه شدهبود دقت مییا اگر گذار و گزار 

 جای آوردن.حق و شکر بیاید )شکر نعمت را گزارد( به 
 برای این منظور تست زدن اهمیت بسیار دارد. 

باید به آن باشید موارد  * موضوع دیگری که  توّجه قرار ی است که مربوط به رسم دقت داشته  الخط است و گاهی در سؤاالت کنکور مورد 
 ی ساده در آن مسّلط خواهید شد.نامهی یک درس ی بینداخت و بیاندخت و مانند آن که با مطالعهگیرند. مثل نکتهمی

یکی به معنی حال است، دیگری آینده. یکی آوا که کاماًل متضاد هستند گاهی خیلی دشوار است.  ی هم تشخیص شکل درست این دو کلمه
 دنیا است و دیگری آخرت. به مثال زیر دّقت کنید:این

آجل  1 عذاب  رود  توّقفی  عاجل  در  اگرچه  زیست،  نشاید  ایمن  را  مجرم  را که  ملک  است  مقرر  نیز  و  باشد.                     بی(  مترّصد  و  منتظر  شبهت 
 (کلیله و دمنه )

 ر: اگرچه ]مجازات[ زمان حال را متوّقف کنیم و انجام ندهیم، عذاب آخرت و آینده بدون شک منتظر و در کمین است.معنی قسمت مورد نظ
شود از عذاب دنیا نجات یافت ولی عذاب آخرت حتمی است، کلید ی زمان حال و آینده و این که می از کجا بفهمیم کدام درست است؟ مقایسه

 حل مشکل است. 
 ر تشخیص دهید کدام عاجل است کدام آجل؟ حاال در عبارت زی 

بدان تا  نهاد  او  دل  بر  ضاللت  مهر  می و  ببرد.                       چه  راه  از  را  وی  جاه  و  کرد  اختیار  عاجل/آجل  بر  عاجل/آجل  و  نکرد  کار  دانست 
 (الحکایات عوفیجوامع) 

داشت( است، شخص باید دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشد، کدام یک بله وقتی صحبت از گمراهی و ضاللت )بعدًا با ایشان هم کار خواهیم  
 چه می دانست کار نکرد و عاجل بر آجل اختیار کرد. گونه است: بداندنیا بود و کدام آخرت؟ بله درست متن این

 یک تست کنکور: 
 امالي چند كلمه در عبارت زير، غلط است؟

ن كه علم اصحاب ظاللت از ادراك مصالح بر اطالق قاصر است و حجاب جهل احراض سعادت را » بر تعذيب حيوان اقدام روا ندارد مگر جاهال
اگرچه  مانعي ظاهر و ببايد دانست كه هر كرداري را پاداشي است كه هر آينه به ارباب آن برسد و به تأخيري که در ميان افتد مغرور نشايد بود.  

                                                                   90مترّسد باشد.«    تجربی شبهت منتظر و در عاجل توقّفي رود، عذاب آجل بي 
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 ( چهار4( سه           3( دو                2( يك             1 
ها هم خواهیم  نباش به آن  های امالیی )زیاد سخت نبودند ولی اگر پیدا نکردی نگرانکدام یک از عاجل و آجل نادرست بودند؟ هیچ کدام. غلط

 مترصد  ⇽احراز / مترسد  ⇽ضاللت / احراض  ⇽رسید(: ظاللت
 تمرین: 

 شکل درست آجل/ عاجل را در هر مورد مشخص کنید: 
 ( کسی که تخم نکارد چه دخل بردارد؟۱

 بپاش دانۀ عاجل/ آجل که برخوری عاجل / آجل  
 ( نزدیک خردمندان اگر چه قاتلست۲

 گیری شفای عاجل/ آجل ست می چون ز دست دوست 
 ( لکن طالبان دنیا و مرادجویان عاجل/آجل را هر یک در شکار کردن مراد و تحصیل غرض قانونی دیگر و اصلی جداگانه است. ۳

 

 ( متوسط – امال  – 710)        3گزینۀ پاسخ:   

 حاذق -4حاللیّت خواست  -3بگزارد  -2قرض  -1های امالیی متن عبارت است از: غلط

 ( متوسط –امال  – 510)   4گزینۀ اسخ:  پ  

 مقلوب    ⬅«:  مغلوب 4گزینۀ »

 امارت و عمارت
 ی فرمانروایی                    امارت: امیرشدن، فرمانروایی، منصب امیر، حوزه 

 عمارت: ساختمان، آباد کردن، تعمیر، آبادانی
 کنید:ها دّقت  به جمالت زیر و کاربرد درست امارات و عمارت در آن 

ای از بازرگانان او را بشناختند، حال بزرگی خاندان و بسطت ملک اسالف او بازگفتند. اعیان شهر را حضور او موافق نمود و گفتند: ( طایفه1
 (کلیله و دمنه )ی امارت این خّطه اوست.   شایسته

گی حکومت پیشیناین او سخن گفتند. بزرگان شهر با حضور او معنی: گروهی از بازرگانان او را شناختند و از بزرگی خاندان و از وسعت و گسترد 
 ی فرمانروایی این سرزمین است.موافق شدند و گفتند: او شایسته

 (گلستان)( یکی از ملوک با تنی چند از خاصان در شکارگاهی به زمستان از عمارت دور افتاد، شب درآمد خانه دهقانی دید...  2
 ی فرمانروایی( خود است. د دور افتاده است، همچنان امارت )فرمانروایی( دارد و همچنان در امارت )حوزه * پادشاه از ساختمان حکومت خو

 مگر به آب می این خانه را عمارت کرد فروشفزاست باده( هوای میکده عشرت 3
 ی خراب وجود را تعمیر و آباد باید کرد. * با شراب این خانه

 تست کنکور:
 (87غلط اماليي وجود دارد؟     )سراسري رياضي در متن زير چند  -1

مستورتر »ديگر روز اعيان آن شهر فراهم آمدند تا كار عمارت بر كسي قرار دهند، كه َمِلك ايشان را وارثي نبود. دربان، اعيان را گفت: اين كار  
دند كه موجب قدوم چه بوده است و اصل و زادگاه كدام زاده پرسيزاده همه باز راند. از َملكام. و حكايت َملكگزاريد كه من جاسوسي گرفته

 زاده جواب نيكو و به وجه گفت و از نَصب خويش ايشان را اعالم داد.« است؟ ملك
 ( چهار4   ( سه 3    ( دو 2   ( يك 1

       2ی پاسخ: گزینه
دهند. غلط دیگر کدام است؟ گزارید ا بر امارت قرار  است دنبال کسی هستند که او ر   ها عمارت است، وقتی پادشاهشان وارث نداشتهیکی از غلط

یا نصب. گزارید یعنی به جای آورید، گذارید یعنی قرار دهید. نصب یعنی کسی را به کاری گماشتن و نَسب یعنی اصل و نژاد و دودمان. در  
 است.متن گزاردن درست است ولی نسب به شکل نادرست نصب آمده

 شود؟ کدام یک از کلمات امارت/ عمارت باید قرار داده  □زیر به جای عالمت تمرین: در هر کدام از موارد 
 با سرایی دیگر انداز  □(  ۱

 که دنیا را اساسی نیست محکم 
 ( نپاید بسی تا به بغداد و بصره   2

 نشانی  □غالمی به صدر     
کند، پیش از آن که   □( و گفت: عاقل سه تن است: یکی آن که ترک دنیا کند پیش از آن که دنیا ترک او کند و آن که بنیاد لحد نهد و گور را  3

 در لحد رود و آن که خدای عّزوجل را راضی گرداند پیش از آن که بدو رسد.

 ( متوسط  –امال  – 210)   4گزینۀ   پاسخ: 

بهار شکوفه را سبک مشمار زیرا که زیر این پوشش سفید دریای گوهر عیش نهفته :  . به معنای بیت دقت کنیدبحر    ⬅بهر   «:  4گزینۀ »

 است. 
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 خوار / خار 
 خوار: پست، ذلیل، حقیر، آسان

 خار: هر چیز نوک تیز و خراشنده، تیغ
خوار،  خوار، ماهیخوار، غم رود: شراب مرکب به معنی خوارنده )=خورنده( به کار میهای  ها یا صفت * خوار بن مضارع هم هست و در ساخت اسم 

 خوار و ...خون
 به عبارات زیر دّقت کنید: 

مالد، بی شبهت کور شود.   باک( مستبد افتد در بیرون آوردن آن غفلت ورزد و آن را خوار دارد و بر سری چشم می ( اگر خار در چشم متهّور )=بی 1
 دمنه  کلیله و

 ی او خوار چو خارِ ( ای گل سوری )گل سرخ( پیش رخ او چهره بپوش / که بود گل بر رخساره2
( خدایا آن را که نخواستی چون آید؟ و آن را نخواندی کی آید؟ ناخوانده را جواب چیست؟ و ناِکشته را آب چیست؟ تلخ را چه سود اگرش  3

 ن که بوی گلش در کنار است؟آب شیرین در جوار است و خار را چه حاصل از ای 
 به جای  شکل درست خوار/ خار را انتخاب کنید.  -12تمرین 

 شد در عهد روی دلگشای او  □( چنان گل 1
 دهد بر باد اوراق گلستان را که بلبل می  
 این چمنم؟  □(چرا عزیز نباشم؟ نه 2
 سرم به عرش نساید چرا؟ غبار توام  
خالی دارم که نشست جای تو را باشد پرداخته کنند و هر آنچه اسباب فراغت   □گاه حجره از حضور اغیار چون گلزار بهشت از زحمت  ( و آن 3

 و استراحت باشد ساخته آرند.

 ( متوسط –تاریخ ادبیات   – 108)      3گزینۀ پاسخ:   

 کاشفی واعظ حسین :محسنی اخالق 

   ( متوسط –آرایه    -410)         3گزینۀ پاسخ:   

 پیمانه )معنای موردنظر نیست امّا با لب و ساغر و می تناسب دارد.(  - 2حوصله، تحمّل )معنای موردنظر(  -1ایهام تناسب: ظرف 

 تشبیه: لب میگون 

 جناس: جان و زان

 کنایه: دل ز چیزی برداشتن )ترک کردن چیزی(

 تشبيه 
اصل شبيه به هم نيستند و اين ذهن شاعر يا نويسنده است که در آن دو تشابهي غير واقعي تشبيه ادعاي همانندي ميان دو چيز است که در 

 يافته است. 
آورد: اين کتاب مانند آن کتاب است. پس بايد اين شباهت  اگر دو چيز واقعا شبيه به هم باشند، بيان شباهتشان هيچ زيبايي به وجود نمي 

جنگجو( است بلندآواز و  =)=صندوقچه ( عطار است، خاموش و هنرنماي و نادان چون طبل غازي  لهطبغيرواقعي و خيال انگيز باشد: دانا چون 
 ميان تهي. 

 در هر تشبيه چهار رکن وجود دارد: 
 ها هستند.کنيم. در مثال باال دو تشبيه داريم؛ دانا و نادان هر کدام مشبه يکي از تشبيه( مشبه: چيزي که آن را تشبيه مي1
 .عطار و نادان را به طبل غازي تشبيه کرده است هايم. در مثال باال سعدي دانا را به طبلبه: چيزي که مشبه را به آن تشبيه کرده( مشبه2
 گيرد. در مثال باال چون ادات است.آن تشبيه صورت مي  ه( ادات تشبيه: کلماتي مثل مانند، چون، همچون، به سان، به کردار و ... که به وسيل3
به است. در مثال باال در تشبيه اول خاموش و هنرنماي بودن و در تشبيه دوم بلندآواز  هاي مشترک مشبه و مشبهشبه: ويژگي يا ويژگي  ( وجه4

 و ميان تهي بودن وجه شبه است.
مثال تشبيه قد بلند به سرو تر باشد، تشبيه زيباتر است.  زيبايي تشبيه در وجه شبه آن است و هر قدر اين وجه شبه خيال انگيزتر و دور از ذهن

زيبا به گل يک تشبيه تکراري و معمولي. ولي اگر شاعر دلش را به سرو مانند کند، ذهن ما در ابتدا از پذيرش اين تشبيه سر باز ميزند،  هيا چهر 
 بريم:خوانيم از کشف اين مشابهت لذت ميولي وقت استدالل شاعر را مي

 که چو سرو پاي بند است و چو الله داغ دارد                   دل ما به دور رويت ز چمن فراغ دارد
 حافظ در اين بيت دلش را به سرو و الله تشبيه کرده است، وجه شبه تشبيه اول پاي بند بودن و وجه شبه دوم داغ دار بودن است. 

شما بخواهيد بگویید چيزي خيلي سفيد است آن   به؟ اگر وجه شبه در کدام يک از ارکان تشبيه آشکارتر و پر رنگ تر است؟ در مشبه یا مشبه
کنيد؟ بله به چيزي که سفيدي آن نيازي به دليل و برهان نداشته باشد، مثل برف، نه به چيزي که سفيد بودن يا را به چه چيزي تشبيه مي

 توان به وجه شبه رسيد.آن مي به پررنگ تر و آشکارتر است و از روي نبودنش بر مخاطب آشکار نباشد. پس هميشه وجه شبه در مشبه
به کافي رکن در هر تشبيهي الزم است؟ براي به وجود آمدن يک تشبيه ذکر مشبه و مشبه4رکن داريم، اما آيا وجود اين 4گفتيم در هر تشبيه 

 توانند حذف شوند. شان يا هردوشان مياست و ادات تشبيه و وجه شبه، يکي
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 اريم؟ ارکان تشبيه را مشخص کنيد:در هر کدام از ابيات زير چند تشبيه د
 چو درياي خون شد همه دشت و راغ                 جهان چون شب و تيغ ها چون چراغ   فردوسي

شود(  در بيت باال سه تشبيه وجود دارد و در هر سه تشبيه وجه شبه حذف شده است )البته هميشه وجه شبه وجود دارد ولي گاهي بيان نمي
 ها: چو، چون، چونها: درياي خون، شب، چراغ / ادات تشبيهها / مشبه به راغ، جهان، تيغها: دشت و مشبه /

 ( مولوي ) که نيم کوهم ز صبر و حلم و داد                    کوه را کي درربايد تندباد    
ه نيست زيرا ادعاي ناهمانندي تشبيه به: کوه/ وجه شبه: صبر و حلم و داد / ادات تشبيه: محذوف؛ »که نيم« تشبيمشبه: )علي )ع( / مشبه

 نيست! 
 ( فرخي سيستاني) تو سرو جويباري، تو اللۀ بهاري                       تو يار غمگساري، تو حور دلربايي    

و سرو اند: تو مشبه است  به ذکر شده است و ادات و وجه شبه حذف شدهدر اين جا سه تشبيه داريم و در هر سه تشبيه فقط مشبه و مشبه
به هستند. چرا تو يار غمگساري تشبيه نيست؟ زيرا ادعاي همانندي ميان دو چيز يا دو کس مطرح نشده جويبار و اللۀ بهار و حور دلربا مشبه

 سازد.است و نسبت دادن يک صفت تشبيه نمي
باهت داشته باشند. مثال »صداي رعدآسا« با اي که پسوند )يا تکواژ آزاد( شهاي غير سادهسازد مگر صفت* نسبت دادن يک صفت تشبيه نمي

 اين که ترکيب وصفي است، تشبيه ساخته است: 
هاي مشتق يا مرکبي بسازند که مشبه واقع توانند صفتبه / آسا: ادات تشبيه. غير از آسا، گون، وار، مانند و ... هم ميصدا مشبه / رعد: مشبه

 شوند. 
 گیرد: شود، زيرا زيباتر و خيال انگيزتر است و به دو شکل صورت می به ذکر شود، تشبيه بليغ گفته ميبه تشبيهي که در آن فقط مشبه و مشبه

 شود، مانند مثال باال که سرو بودن به تو اسناد داده شده است. الف ( اسنادي: در آن مشبه به به مشبه اسناد داده مي
شود. در اغلب موارد مشبه به مضاف است  از طرفين تشبيه به ديگري اضافه مي  خوانند و در آن يکي تشبيهي مي  ه ب ( اضافي: که آن را اضاف

و مشبه مضاف اليه مانند درخت دوستي )دوستي مانند درخت( گاهي هم مشبه مضاف است و مشبه به مضاف اليه مانند لب لعل )لب مانند 
 لعل.(

 در ابيات زير ارکان تشبيه را مشخص کنيد:
 ( حافظ) ل سيه داني چيست؟      نقطۀ دوده که در حلقۀ جيم افتاده است الف( در خم زلف تو آن خا

 ( حسين منزوي ) ب( درياي شورانگيز چشمانت چه زيباست             آن جا که بايد دل به دريا زد همين جاست 
 ( حافظ) پ( در نعل سمند او شکل مه نو پيدا                      وز قد بلند او باالي صنوبر پست 

در بيت الف شاعر »خال سياه يار که در خم زلف افتاده است« )مشبه( را به »نقطۀ دوده )مرکب( که در داخل حلقۀ حرف ج قرار گرفته باشد« 
اند که با به آن به جاي اين که يک کلمه باشد، چند کلمهتشبيه مواجه هستيم که مشبه و مشبه  )مشبه به( تشبيه کرده است. در اينجا با يک

 گویند:می  اند؛ به اين گونه تشبيه »تشبيه مرکب«هم يک تصوير و تابلو ايجاد کرده 
)چشمان(   اي شورانگيز( و مشبه در بيت ب شاعر »چشمان محبوب« را به »درياي شورانگيز« تشبيه کرده است، در اين تشبيه مشبه به )دري

رسد، اما وقتي به اند، پس اين ترکيب اضافي اضافۀ تشبيهي است. در بيت »پ« در نگاه اول تشبيهي به نظر نمييک ترکيب اضافي ساخته
هي که در آن ظاهرا شويد حافظ در مصراع اول نعل اسب يار را به هالل ماه تشبيه کرده است، چنين تشبيکنيد متوجه ميمفهوم بيت توجه مي 

 گويند. با ساختار تشبيهي مواجه نيستيم ولي مقصود گوينده تشبيه است »تشبيه مضمر« يا پنهان مي
در مصراع دوم شاعر معتقد است قد صنوبر در برابر قد يارش پست است، در اين جا نيز با تشبيه مواجه هستيم، تشبيهي که مشبه بر مشبه  

 شود.به اين گونه تشبيه »تشبيه تفضيل« يا »مرجح« گفته مي به برتر دانسته شده است. 

 ( متوسط – آرایه-  310)        4گزینۀ پاسخ:   

کنایه: دست به دامن شدن )متوسل شدن به کسی یا چیزی(/ حسن تعلیل: برای    /، رویِ صبحدمشب  شب /استعاره: دامنِ  - صبحدمتضاد:  

 درخشان بودن چهرۀ صبح دلیل ذوقی ذکر شده است.  

نکته: بین »دامن و دامان« نباید جناس گرفت چون »دامن« شکل دیگر »دامان« است و اختالف معنایی ندارند مثل »آسمان و آسِمان« 

   که گرچه در یک حرکت اختالف دارند اما جناس نیستند. 

 شود. های » جناس و تشبیه و ایهام تناسب« در بیت دیده نمی توجه: آرایه

 استعاره 
پندارد، حاال اگريک قدم از ادعاي همانندي دو چيز تشبيه نام دارد، يعني در تشبيه شاعر در ذهن خودش دو چيز ناهمانند را همانند ميگفتيم  

شويم. در اينجا شاعر ديگر اين هم فراتر برويم و به جاي ادعاي همانندي، ادعاي يکساني آن دو چيز را مطرح کنيم، ديگر با استعاره مواجه مي
شود رستم مانند شير است،تشبيه داريم ولي اگر فقط بگوییم  گويد يکي هستند؛ مثال وقتي گفته ميگويد آن دو چيز مانند هم هستند، مينمي

 شود. شير و منظورمان رستم باشد، استعاره ساخته مي
س مخاطب ميداند چه چيزي به چه چيزي تشبيه  در تشبيه چهار رکن داريم که حداقل بايد دوتا از آن ارکان يعني مشبه و مشبه به ذکر شود، پ 

او گذاشته ميشود. ولي در استعاره ارکان تشبيه در ذهن شاعر است و   هشده است و فقط گاهي زحمت کشف علت تشابه )وجه شبه ( به عهد 
مخاطب هم بفهمد شاعر چي را به    شعر ميگذارد! ولي براي اين کهۀ  خوانند   ۀکند و تشخيص بقيه را به عهدشاعر فقط يکي از آن ها را بيان مي 



 14صفحه  8مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                         ادبّیات و زبان فارسی      

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

آورد. پس پي بردن به استعاره مانند حل يک معماست و کشف آن با لذت همراه هايي هم در شعرش ميچي تشبيه کرده است، راهنمايي
 است.

 مکنيه.ه ار مصرحه و استع هکنند: استعار * استعاره را از لحاظ اين که کدام يک از طرفين تشبيه ذکر شود به دو دسته تقسيم مي
 مصرحه هاستعار 

به « ذکر شود و کشف »مشبه« به خواننده واگذارشود. سوسني آيد که فقط »مشبهمصرحه زماني به وجود مي  ه مصرحه يعني آشکار و استعار 
 هاي سوزن استهاي سنبل است نرگسي ديدي که گردش نوکديدي که گردش شاخه

 باشد؟ اي که دور آن سوزن درآمدههاي سنبل روییده باشد؟ آيا نرگسي ديدهدور آن شاخهاي که پرسد: آيا سوسني ديدهشاعر از ما مي
 توانيد به يک بيت ديگر از همان شاعر توجه کنيد:هاي شاعر جواب بدهيد؟ اگر نميتوانيد به پرسشآيا مي

 چون ببيني چشم او گويي شکفته نرگس است چون ببيني روي او گويي دميده سوسن است
 اش را به سوسن مانند کرده است ولي در يکاين دو بيت چه بود؟ شاعر در هر دو بيت چشمان يار را به نرگس و چهره تفاوت

استعاره از   به را آورده است و ما بايد مشبه را حدس بزنيم. در بيت اول سوسنبه را گفته است و در ديگري فقط مشبهبيت مشبه و مشبه
 .ار استچهره و نرگس استعاره از چشم ي

ها توانيد بگویید سنبل و سوزن استعاره از چه چيزهايي هستند؟ با توجه به اين که نرگس استعاره از چشم است، سوزن استعاره از مژهآيا مي
 شود.مي

 اند.او ريخته شده هسنبل نيز استعاره از موهاي يار است که به دور چهر 
 چگونه بايد اين ابيات را رمزگشايي کرد؟ 

پاسخ اين سؤال بايد گفت، ما در استعاره با لفظي مواجه هستيم که در معني حقيقي خود به کار نرفته است و منظور شاعر از آن واژه چيز  در  
اي باشيم که با توجه به  ديگري است، مجوزي که توانسته است اين کار را انجام دهد نيز شباهت آن دو چيز است. پس ما بايد به دنبال کلمه

در ذهن شاعر صورت گرفته است،    هواي شعر در معني حقيقي خود نباشد، بعد ببينيم منظور شاعر از آن کلمه چيست، اگر ديديم تشبيهيحال و  
اند و پيدا کردنشان زياد دشوار نيست؛ مانند نرگس )استعاره از ها در ابيات فارسي بسيار تکرار شدهاستعاره وجود دارد. برخي از اين استعاره

 و ... اما گاهي تشخيص معني استعاري زياد آسان نيست. (عل )استعاره از لب( ماه )استعاره از چهره چشم( ل
به( را پيدا کنيد، سپس معني استعاري آن )مشبه محذوف( را بيان اي که در معني حقيقي خود به کار نرفته است )مشبهدر ابيات زير ابتدا کلمه

 کنيد:
 حافظ مرا در خانه سروي هست کاندر سایۀ قدش              فراغ از سرو بستاني و شمشاد چمن دارم 

 بهار عارضش خطي به خون ارغوان دارد    حافظ    بتي دارم که گرد گل ز سنبل سايه بان دارد            
دوم همان درخت سرو است. از کجا فهميديد که سرو اول در بيت اول »سرو« مصراع اول استعاره از يار خوش قامت است ولي سرو مصراع  

»گل« استعاره است؟ بله در خانه بودن و فارغ کردن شاعر از سرو بوستاني و ... راهنماي ما است که آن را استعاره بگيريم. در بيت دوم »بت«،  
 ه هايي است که شناخت آن نيازمند تمرين زياد است .يار و موهاي يار است . استعاره از آراي هو »سنبل « به ترتيب استعاره از يار، چهر 

 تشخيص  -مکنيه  هاستعار 
شود! يعني مثال کسي شود و مشبه به آن حذف ميمکنيه يعني پوشيده، و با کنايه سخن گفتن، در اين نوع استعاره، مشبه يک تشبيه بيان مي

آورد ولي باز هم مثل يک معما هش کجاست؟ درست است که شير را نميخواهد رستم را به شير تشبيه کند ولي شير را نياورد!! پس تشبيمي
دهد. آورد که به ما بفهماند در ذهنش رستم را به شير تشبيه کرده است، مثال غريدن که خاص شير است را به رستم نسبت ميچيزي را مي

به پرنده تشبيه کرده است، ولي پرنده را مستقيما ذکر نکرده   اي بگويد: »اي فکر من به پرواز درآ« فکرش را ديگر، اگر نويسنده  هيک مثال ساد
گذرد. به بيت زير دقت  به، يعني به پرواز درآمدن، را آورده است تا مخاطب بفهمد در ذهن او چه ميهاي مشبهترين ويژگياست و يکي از مهم

 کنيد:
 زيرکان کور گردند و کر قضا چون ز گردون فروهشت )پایین آوردن( پر                      همه  

اي تشبيه کرده است که پرگشوده است. در اينجا  فهميد که شاعر سرنوشت را به پرندهآيا قضا و قدر پر دارد که آن را رها کند؟ با کمي تأمل مي
فهماند چنين تشبيهي مي  نهفته در جمله پي ببريم، نسبت دادن پرگشودن به قضا است که به ما  هکند تا به استعار چيزي که ما راهنمايي مي

 در ذهن شاعر رخ داده است. 
 مکنيه را در بيت زير بيابيد: هاستعار 

 گل بخنديد و باغ شد پدرام =)خرم (                  اي خوشا اين جهان بدين هنگام  
شود؟ شاعر با چه مجوزي خنديدن را به گل نسبت داده است؟ بله در اينجا هم شاعر گل را به انسان ده ميمکنيه دي  هآيا در اين بيت استعار 

مکنيه را پيش  هتشبيه کرده است ولي، خود مشبه به را نياورده بلکه خنديدن که از ويژگيهاي خاص اوست را آورده است، آيا اين نوع استعار 
 هانسان است.در ابيات زير استعار   ي که مشبه به محذوف آنا مکنيه  همکنيه است، استعار   ه، استعار شناختيد؟ بله هر تشخيصياز اين هم مي

 مکنيه و تشخيص را پيدا کنيد:
 در اين بيت زخم يعني ضربه.(          صائب تبريزي) اي که کند زخم سنگ خندانش چو پسته

 اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد   من و ساقي بر او تازيم و بنيادش براندازيم   حافظ 
 در بيت حافظ نسبت دادن »لشکر انگيختن« که عمل انسان است به غم، يعني شاعر غم را به 

 مکنيه وجود دارد و چون مشبه به محذوف انسان است، تشخيص هم هست.  هانسان تشبيه کرده است، پس استعار 
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 اضافۀ استعاری
مکنيه را در يک ترکيب    هاين آرايه هم آشنا کنيم. اگر يک استعار   هخواهيم شما را با شکل فشرده شدمکنيه آشنا شديد، مي  هحال که با استعار 

ها وخصوصيت بارز مشبه به اليه مشبه است و مضاف يکي از ويژگياين ترکيب مضاف  شود. در اضافي فشرده کنيم، اضافۀ استعاري ايجاد مي
 »اي فکر من به پرواز درآ« را به صورت »پرواز فکر« در مکنیۀ موجود در جملۀ همحذوف. برای مثال استعار 

ي است که بال دارد. ا شق: عشق مانند پرنده عقل: عقل مانند انساني )مشبه به محذوف( که ديده دارد. بال ع  هبياوريم. چند مثال ديگر: ديد
 عرش : عرش مانند کاخي است که کنگره دارد.  هکنگر 

 

 تشخيص
بررسي تشخيص هم در جايي که خود تشخيص خواسته شده است الزم است، هم در جايي که استعاره خواسته شده است. چون با پيدا کردن 

 هاي دستۀ اول است. جزو آرايهشود در روند پاسخ گويي آن، دو آرايه اثبات مي
 ذکر چند نکته ضروري است: 

 * نسبت دادن اعمال انساني به هر چيزي حتي اعضاي انسان تشخيص است.
 * خطاب قرار دادن هر چيز غير انسان نيز تشخيص است: اي دل.

 ( متوسط –آرایه   -  104)        1گزینۀ پاسخ:   

پارادوکس »ب« غبار از دریا برانگیختن/ تشبیه »ج«: گریه به یار تشبیه   /ل باالشاره« دارد.  اشاره به عبارت معروف »العاق»الف«:    تلمیح

در این بیت به معنی مثل و مانند است اما در معنی گونه بخشی از چهره با اشک تناسب دارد / ایهام   »د«: گونه  تناسب  شده است/ ایهام 

 وهی از مردم« در بیت قابل پذیرش است.  »هـ«: جمعیتی در دو معنای »خاطر جمع  بودن« و »انب

 ایهام 
 گويا به خواب شيرين فرهاد رفته باشد         حزين الهيجي    آواز تيشه امشب از بيستون نيامد

باشد.« يا آيد، شايد فرهاد به خواب خوش فرورفته  ايد  »امشب از بيستون صداي تيشه زدن فرهاد نمياحتماال بيت را اين گونه معني کرده
آيد، شايد فرهاد به خواب شيرين )در  شايد هم بيت را به شکل ديگري معني کرديد، مثال: »امشب از بيستون صداي تيشه زدن فرهاد نمي

رفته باشد.« کدام درست است ؟ بايد گفت که همه درست    بيند( رفته باشد.« يا حتي ...» شايد فرهاد در خواب شيرينخواب شيرين را مي
 ! چرا که »شيرين « داراي دو معني است و هر دو معني هم در بيت مورد نظر هستند، در اين موارد ميگوییم شعر ايهام دارد.هستند

اي است با حداقل دو معني که بيش از يک معني آن مورد نظر شاعر بوده باشد. در ايهام يکي از معاني به ذهن نزديک و  ايهام آوردن واژه
 شاعر معموال معني دور و گاه هر دو معني است. ديگري دور است، مقصود 

تواند دريک گيرد و نمياي است که ذهن بر سر دو راهي قرار ميايهام دار به گونه  هايهام در لغت به معني به گمان افکندن ديگران است و واژ 
ترين کار آساني نيست و اين حالت ترديد، بيشتوانند درست باشند. اين انتخاب  لحظه يکي از دو معني را انتخاب کند ولي هر دو معني مي

ها آگاه باشيم. و تنها راه آشنا شدن با ها و عبارتتوانيم ايهام را دريابيم، که از معاني مختلف واژهکند. زماني ميلذت را در خواننده ايجاد مي
 ها مطالعۀ شعر بزرگان و زدن تست ايهام !! است. معاني مختلف واژه

 ايهام دار دقت کنيد: هزير و دو معني واژ به ابيات 
 ببين که در طلبت حال مردمان چون است          حافظ  ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است

 تو شوخ ديده مگس بين که مي کند بازي             سعدي   به راستي که نه هم بازي تو بودم من
مردم در مصراع اول   هن« و »مردمک« چشم به کار رفته است. توجه داريد که همين واژ در نمونۀ اول مردم در مصراع دوم به دو معني »انسا

شود: مردمک چشم. در بيت سعدي بازي در مصراع دوم به دو معني»شوخي کردن« و »باز ايهام ندارد، چون تنها يک معني از آن برداشت مي
 شکاري( بودن« به کار رفته است و ايهام دارد.  ه)پرند

 شود مانند بيت:از يک واژه هم معني دوگانه داشته باشد )يا در يکي ساده باشد و در ديگري بخشي از واژه(، نيز ايهام ايجاد مياگر بخشي 
 که در آن »باز بينيم« ايهام دارد:  »کشتي شکستگانيم اي باد شرطه برخيز / باشد که باز بينيم ديدار آشنا را«

 گشاده ببينيم -2دوباره ببينيم  -1
 بيات زير ايهام را مشخص کنيد: در ا 

 بزن در پرده چنگ اي ماه مطرب                           رگش بخراش تا بخروشم از وي حافظ 
 پيش اسبت رخ نهم ز آنروکه غم نبود زمات             در وفايت جان ببازم تا کجا يابم وفات          خواجوي کرماني 

اي مطرب در اين پرده -1توان به چند شکل معني کرد:  ايهام دار پيدا کرديد؟ »پرده« و »چنگ بزن« در مصراع اول را مي هدر مثال اول چند واژ 
 دست بزن ]و آن را رها مکن .[ که در اين صورت پرده، سراپرده است و چنگ زدن يعني دست زدن و »در پرده چنگ زدن« کنايه است. 

بنواز. در اين معني »چنگ« نوعي ساز است و »پرده« يعني، اصطالحي در موسيقي معادل نوا و نغمه و اي مطرب در آهنگ و نوا چنگ    -2
 دستگاه. 

 اي مطرب پنهاني چنگ بزن.  -3
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در اين معني نيز »چنگ« نوعي ساز است و »پرده« در معني پوشش و حجاب به کار رفته است. پس پرده، چنگ، بزن )نواختن ساز و دست 
چنگ، رود، عود، ناي، تار، ... : نام ساز / نوا، شور، حجاز،    :توانند ايهام داشته باشندام هستند. بسياري از اصطالحات موسيقي ميزدن  داراي ايه 

 عراق، عشاق، داد، شکسته و...  
شطرنج /  ه  مهر   -2  چهره  -   1اسب شطرنج / رخ:     -2حيوان نجيب     -1در مثال دوم چند ايهام داريم ؟ »اسب«، »رخ«، »مات«، »وفات« اسب:  

 در گذشتن. -2وفاي تو   -1 اصطالح شطرنج / وفات )آخر بيت:(  - 2ما تو را   -1مات:  
ام، زيرا که از من هيچ غمي نداري )براي تو اهميتي ندارم،(  ام را در برابر اسب تو قرار دادهچهره  -1توان بيت را معني کرد:   پس چند شکل مي 
 کنم تا کي وفاداري تو را ببينم / تا کي وفات يابم و بميرم .فدا مي   در وفاي تو جانم را 

دهم )تا تو بزني و حال کني!( زيرا از مات شدن هراسي ندارم، در وفاي تو جانم رافدا مي کنم تا  اسب تو قرار مي  هرخ شطرنج را در برابر مهر -2
 توان بيت را معني کرد.ل يا شايد هم بيشتر ميشک  4پس در حقيقت  .کي وفاداري تو را ببينم / تا کي وفات يابم و بميرم

 گوییم نه ايهام. در ايهام يک کلمه دو معني دارد: * تفاوت جناس تام و ايهام: اگر دو لفظ همسان دو معني داشته باشد به آن جناس تام مي
 ني حريف هر که از ياري بريد                          پرده هايش پرده هاي ما دريد 

معني   لماتي مثل پرده، باد، ناي، مردم، بو، عهد، شيرين و ... اگر به تنهايي دو معني از آنان برداشت شود، ايهام دارند و اگر دو بار به دو* پس ک
 متفاوت بيايند، جناس تام دارند و اگر تنهايي بيايند و تنها يک معني بدهند هيچ کدام از اين دو آرايه را ندارند. 

 ایهام
 واژه  دوگانهمعانی واژه  دوگانهمعانی واژه  دوگانهمعانی

 مانند  -1
 چشمه  -2

 ضمیر  -1 عین
 وابستگان  -2

 غزال -1 خویش 
 عیب  -2

 آهو 

 عجیب -1
 ناآشنا وبیگانه -2

 عدل  -1 غریب 
                     فریاد -2
 فعل  ماضی  -3

 اسب -1 داد
 شطرنج مهره -2

 اسب

 قبول کننده  -1
 الیق  -2

 درخت  -1 قابل 
 اعدام چوبۀ  -2

 برزمین افتاده  -1 دار
 متواضع -2

 افتاده 

 ساز نوعی -1
 مقررات -2
 اسم کتاب بوعلی سینا  -3

 داریوش  -1 قانون 
 ثروتمند  -2

 قرآنآیه -1 دارا
 نشانه -2

 آیت

 فدا شدن  -1
 تیردادن  -2

 اثرکردن  -1 قربان 
 سوزاندن   -2

 محموله  -1 در گرفتن 
 شطرنج -2

 بار 

 دل -1
 تقلبیسکۀ -2
 دگرگون  -3
 مرکز سپاه -4

 زال  -1 قلب
 رنگنی -2
 نغمه -3
 هادست  -4

 شکاریپرنده-1 دستان
 دوباره-2
 گشوده-3

 باز 

 ابزار نوشتن  -1
 قلم)شکسته(  -2

 

 دل سنگ -1 قلم
آنچه درونش سیاه  -2

 باشد 

 بازبودن  -1 سیهدل
 بازی -2

 بازی

 آغوش  -1
 ساحل -2
 جنب -3

 جدای از تو  -1 کنار 
 دور از جانت  -2

 ممکن باشد  -1 دور ازتو
 طلوع کند  -2

 برآید 

 کتاب سعدی -1
 باغ  -2

 نگر آینده -1 گلستان
کسی که به جدایی  -2

 فکر می کند 

 باز گرداند  -1 دور اندیش 
 تبدیل کند  -2

 اند دبکگر 

 قبر  -1
 گور خر -2

 دیشب  -1 گور
 کتف -2

 رایحه  -1 شود
 آرزو  -2

 بو

 نام گل  -1
 نام نوعی چراغ  -2

 درست  -1 الله
 جهت متضاد چپ  -2

 نام کتاب -1 راست
 باغ  -2

 بوستان 
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 عضوی از صورت  -1
 کنار ، لبه  -2

 چهره  -1 لب 
 مهره شطرنج -2

 پوشش  -1 رخ
 اصطالح موسیقی  -2

 پرده 

 نام عارف مشهور -1
 پول صاحب -2

 روح -1 مالک دینار 
 جاری -2

 اجازه  -1 روان 
 نوعی حشره -2

 پروانه

 ماه آسمان -1
 سی روز -2

 رود خانه -1 ماه 
 نوعی ساز -2
 فرزند  -3

 پایین  -1 رود      
 فرومایه -2

 پست

 دیوانه  -1
 عاشق مشهور  -2

 یک روز -1 مجنون 
 رزق و روزی  -2

 متضاد سوار -1 روزی 
 مهره شطرنج -2

 پیاده 

 پنهان  -1
 تخلص شاعر  -2

 پیرزن  -1 مخفی 
 پدر رستم  -2

 نام حیوان  -1 زال 
 مهره شطرنج -2

 فیل

 شراب -1
 پیوسته -2

 زن هستم  -1 مدام 
 می زنم  -2

 رشتۀ مو  -1 زنم
 تاریک  -2
 نوعی ساز -3

 تار 

 مردم -1
 مردمک چشم  -2

 مشغول -1 مردم
 گرم بودن)ازمستی( -2

 شرح وبیان  -1 سرگرم 
 تفسیر قرآن -2

 تفسیر

 خریدار  -1
 سیاره مشتری  -2

 سمت وجهت  -1 مشتری 
 نور چشم  -2

 کامل است -1 سو
 کافی است  -2

 تمام 

 پیروز  -1
 نام حالج -2

 کتف -1 منصور
 ابزار آرایش  -2

 تن رفت -1 شانه
 گردید تن   -2

 تن شد 

 خورشید -1
 محبت -2
 ماه  -3

 پادشاه  -1 مهر 
 مهره شطرنج -2

 متضاد فراخ -1 شاه 
 یک لنگه از بار -2

 تنگ 

 حلق -1
 نی -2

 ماده سفید شیرین  -1 نای
 معشوقۀ خسرو  -2

 دست  -1 شکر
 نوعی ساز -2

 چنگ

 سکه وپول  -1
 بررسی -2

 خورشید -1 نقد
 شمس تبریزی -2

 نام کشور -1 شمس
 پیچ وتاب -2

 چین

 نگاه کننده  -1
 پریشان  -2

 هیجان وغوغا  -1 نگران 
 مزهنوعی  -2

 نام شاعر  -1 شور
 حافظ قرآن  -2

 حافظ

 ذات -1
 فعل ماضی -2

 مزه -1 نهاد 
 معشوقه خسرو  -2

 مجازات شرعی -1 شیرین 
 اندازه  -2

 حد

 جو -1
 هوس  -2
 عشق -3

 سقف  -1 هوا 
 خمیدگی -2
 تک)فرد( -3

 اثر سنایی  -1 طاق
 باغ  -2

 حدیقه

 عدد -1
 بلبل  -2

 چوب خوش بو -1 هزار
 نوعی ساز -2

 پنبه بزن  -1 عود
 عارف شهید -2

 حالج 

 دوره -1  
 پیمان  -2

 دوست -1 عهد 
ابراهیم لقب  -2

 خلیل

 خلیل

 

 

 (متوسط – آرایه  - 610)                4گزینۀ پاسخ:   
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 شمارۀ »الف«: واج آرایی در مصراع دو »راء« تکرار شده است.  

 برای این که مردم را به وجد بیاوری نقاب را بردار. -2از روی و چهره نقاب را بردار  -1شمارۀ »ب«: ایهام در واژۀ »روی« 

 بخت« شمارۀ »ج«: کنایه »سربلند کنایه از سعادتمند و خوش

 جناس سوسن، سوزن  :شمارۀ »د«

 نه است= نیست )مصراع اول( با »است« مصراع دوم    تضاد: :شمارۀ »هـ«

 «(3« و »2های »«(/ بیت »د« تلمیح ندارد )رد گزینه1ندارد )رد گزینۀ » حسن تعلیل :بیت »الف«

 اسلوب معادله 
 شودشود                  موي اندر شير خالص زود پيدا عيب پاکان زود بر بر مردم هويدا مي

افي است يا به مصراع دوم هم نياز دارد؟ شاعر در مصراع نخست بيت باال به دنبال بيان چه مطلبي بوده است؟ مفهوم مصراع اول به تنهايي ک 
 رابطه ميان دو مصراع چيست؟

زند مي  شود، يعني اگر کسي پاک باشد تا از او اشتباهي سر شاعر در مصراع اول معتقد است اگر کسي پاک باشد، عيب او زودتر مشخص مي
يعني اگر شاعر   حرف خود را در همين يک مصراع گنجانده است و مصراع اول به تنهايي هم کامل است،  هشوند. شاعر همهمه متوجه مي

 ماند. آورد مفهوم ناقص نميمصراع دوم را هم نمي 
ل بيان شاعر در مصراع دوم مثالي غير قابل ترديد براي ما آورده است تا اگر ادعايي که در مصراع او  پس مصراع دوم را براي چه آورده است؟

اي جز پذيرش حرفش نداشته باشيم. اين کار که شاعر تمام حرفش را در يک مصراع کرده است ما را قانع نساخت با اين مثال او ديگر چاره
ته  خبيان کند و در مصراع ديگر با بيان يک تمثيل همان مفهوم مطرح شده در مصراع اول را در نظر ما مجسم سازد، بيت را زيبا و تأثيرگذار سا

 است، گويي مصراع اول به مصراع دوم تشبيه شده است.
توان جاي دو مصراع را عوض کرد و يا ميان آن دو عالمت تساوي ها در حکم مصداقي براي مصراع دیگرآن باشد و ميبيتي که یکی از مصراع

 داراي آرایۀ اسلوب معادله است. گذاشت و بیت دارای اجزای متناظر باشد
 شد بيتي داراي اسلوب معادله است که سه شرط زير را داشته باشد: بنابر آن چه بيان

دو مصراع از نظر دستوري و مفهومي مستقل باشند. يعني اگر يک مصراع را به تنهايي در نظر بگيريم، معني کامل باشد و نيازي به مصراع -1
 ديگر نداشته باشد. 

مفهوم مصراع اول باشد، يا هر دو   هکنندبرود يا مصراع دوم ادامه دهنده و تکميلپس اگر بخشي از اجزاي جملۀ مصراع اول به مصراع دوم  
هايي از يک جملۀمرکب باشند، يعني از نظر  مصراع دور مورد يک شخص باشد، اسلوب معادله وجود ندارد. هم چنين اگر دو مصراع بخش

جملۀمرکب است به ما بسيار کمک   هساز که نمايانند ود پيوند وابستهرود. در اين موارد وجدستوري مستقل نباشند، اسلوب معادله از بين مي
 کند. مي

کننده براي بيان يک مصراع )يا هر دو( تمثيلي براي مصراع ديگر باشد. تمثيل خودش يک آرايه است: آوردن ضرب المثل يا مثالي قانع-2
 مطلب. 

 له وجود ندارد.اگر مصراع دوم مثال و مصداقي براي مصراع اول نبود اسلوب معاد
توان ميان دو مصراع عالمت مساوي قرار داد و مانند يک معادله اجزاي متناظري در دو طرف  دو مصراع داراي اجزاي متناظر باشند. مي   -3 

 . اين تساوي پيدا کرد

 ( متوسط –دستور    - 810)            4گزینۀ پاسخ:   

در این بیت چون بدون هستۀ خود   شب تیره )دقت داشته باشید که »آن« و»این«  است:« فقط یک ترکیب وصفی به کار رفته4در گزینۀ »

 گردند( گروه اسمی محسوب می ۀهست  ،اند ضمیر هستند و خودآمده
 ها:بررسی سایر گزینه

 گوهر غلتان    - 2دل صاف  -1«: 1گزینۀ »

 جلوۀ مستانه   - 3شور دیگر  -2دل های سنگین   -1«: 2گزینۀ »

 ه  -3 این خیال -2 گاههر -1«: 3گزینۀ »

 ترکیب اضافی و ترکیب وصفی
 الف. ترکیب اضافی )مضاف و مضافالیه:( در موارد زیر کاربرد دارد:

ـِ  + اسم : باغ آلبالو 1  درخت سیب  –تاریخ ایران  –. اسم + 
ـِ + ضمیر: خانه او  2  کتابش)کتاِب او(   –مدرسه ما  –. اسم + 
ـِ + ضمیر : خوِد شما 3  خودش)خوِد او(  –خوِد من  – . ضمیر + 
ـِ + اسم : خوِد پدر  4  خوِد سعید   –. ضمیر + 

 ب. ترکیب وصفی )اسم و صفت / موصوف و صفت:( به یکی از شکلهای زیر کاربرد دارد:
 پرآب، خطرناک، خوشبخت، روشندل، ... –زشت  –مطلق: خوب 
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 ، حقگو و... فاعلی: شنونده، گریان، کوشا، آموزگار، آفریدگار، خریدار، روشنگر
 مفعولی: شکفته، پرورده، سوخته و... 

 اسم )هسته( + صفات بیانی نسبی: آسمانی، چوبین، سیمینه، جسمانی، کودکانه و...  -1
 لیاقت: نوشیدنی و...

 چند مثال: گلهای شکفته / کتاب آسمانی/ منظره دیدنی / رفتار ناجوانمردانه / کودکان نازپرورده 

     (متوسط  – دستور   - 051)                 3گزینۀ پاسخ:   

تواند یک جملۀ مرکب باشد تا جملۀ وابسته داشته باشد. برای من هالک جان گرامی به دست « دارای یک جمله است پس نمی3گزینۀ »

 تر است. تو هزار بار از رفتن به نزد دیگری برای حمایت خوش 

 ها: بررسی سایر گزینه

 جویم )جملۀ هسته( نوگلی را که از پردۀ دل پا برون ننهاده است )جملۀ وابسته( از صحن چمن می «:1گزینۀ »

 («: رقص هرجا )که( هست )جملۀ وابسته( باغ و بوستان در کار نیست )جملۀ هسته2گزینۀ »

 )جملۀ وابسته( + جملۀ هسته  . «: هرکس )که( به کاله نمد قانع شد4گزینۀ »

 جمله ساده و مرکب 
 جمله مرّکب )غیر ساده(  -2جمله ساده  - 1انواع جمله: 

 معنی آن کامل است. مثل: صبح بی تو رنگ بعداز ظهر یک آدینه دارد جمله ساده: دارای یک فعل است و ( 1
جمله مرّکب: بیش از یک فعل دارد و در ساختار آن معمواًل یکی از حروف ربط وابسته ساز وجود دارد. مثل: نتایجی را که امروز به دست  (  2

 آوردیم، حاصل سالها تالش مستمر بوده است.
 های جمله مرّکب: بخش

 کند و بدون آن، جمله کامل نیست.هسته یا پایه: بخشی است که مفهوم جمله را کامل می  الف( جمله
در    –چون که    -  چنانچه  –تا    –اگر)ار، ور(    –ساز مانند »که  ب( جمله وابسته یا پیرو: بخشی از جمله است که همراه یکی از حروف ربط وابسته

 آید و بدون جمله هسته، معنی آن، کامل نیست. مثال:  .« میاگرچه و.. –وقتی که  -هرچند  - زیرا که –صورتیکه 
 رسیم. تا از دل و جان نکوشیم، به هدف آرمانی خود نمی

 هسته   وابسته                  جمله جمله          
 

 مثال جمله مرّکب در شعر: 
 تا شاهد جمالت مستور باشد از من                                     اشکم میان مردم رسوا بود همیشه                           

 جمله وابسته                                                                     جمله هسته                                     
 ساز توّجه کنیم.برای تشخیص جمله وابسته، باید به حروف ربط وابسته  (:1نکته )

 
 شود: ساز)که، تا( از جمله حذف می گاهی حرف ربط وابسته   (:2نکته )

 ]که/ تا[...  آمدم شما را ببینم: آمدم
 چه دانستم] که[ تو را... سجده کرد و گفت کای رّب ودود                        من چه دانستم تو را حکمت چه بود:    من 

 چسبد:  در ضمن، گاهی حرف »که« به واژه بعد از خود می
 هر کسی کاو )که او( دور ماند از اصل خویش          ...     

ش( جان نیست... ـَ  در عشق کسی قدمنهد ِکش ) که ـ
 به تغییر معنی بعضی از حروف توّجه داشته باشیم:  (:3نکته)

 ساز( / ....درفشان چو خورشید یکی ویله کرد)چو: حرف اضافه(.... )چو: حرف ربط وابسته چو سهراب را دید گردآفرید
 تا چشم بشر نبیندت روی... )تا: حرف ربط وابسته ساز(/ تا قیامت غالم آن عشقم... )تا: حرف اضافه(

 .. )کجا: متمم( دلیر کجا نام او اشکبوس... )کجا: حرف ربط وابستهساز( / طالب گوهر معنی به کجا روی نهد.
شود؛زیرا در چنین حالتی،  ساز »و، اّما، یا، ولی، لیکن« بین دو جمله قرار بگیرند، جمله مرّکب ساخته نمی(:اگر یکی از حروف ربط همپایه4نکته )
اط الزم را با او برقرار میکند. گذارد و ارتبها همپایه خواهند بود و یکی وابسته دیگری نخواهد بود. مثال: نوشته ادبی در خواننده تأثیر میجمله 

 )عبارت باال دارای دو جمله همپایه یا دو جمله مستقّل ساده است(.

 ( متوسط –دستور - 810)      4گزینۀ پاسخ:   

 « واژۀ منادا به قرینه محذوف است: ای )معشوقی که= منادای محذوف( از دل تو خاک وفا به باد رفت ..... 4در گزینۀ »

 ها:  بررسی سایر گزینه

 «: اصال بیت فاقد مناداست: انسان بیدل و عاشق نصحیت پذیر نیست.1گزینۀ »
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 )منادا( آتش شو و زبان مرا بسوزان .... ای »درون« «:2گزینۀ »

 خاطر مشو ...  «: »حافظ« منادا است و در جمله حضور دارد: ای »حافظ« از باد خزانی رنجیده3گزینۀ »

 

 آن حذف و انواع  
لفظی: اگر نویسنده یا گوینده بخشی از کالم را که در عبارت ذکر شده است برای پرهیز از تکرار و صرفه جویی در کالم، در ادامه    هحذف به قرین  -1

 گویند. چند مثال:لفظی می هحذف کند، آن را حذف به قرین
 »میگذرد« از آخر عبارت حذف شده است.گذرد یا بر خشتی خام .فعل داند که بر اهرام مصر میمور، چه می  -
 طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. فعل »است«  از آخر عبارت حذف شده است. -

 نهان راستی، آشکارا گزند                          هنر خوار شد جادویی ارجمند      
 های دوم، سوم و چهارم حذف شده است.فعل »شد« از آخر جمله

 آیی      َمَنت چه وصف بگویم؟ تو خود در آینه بینچنان که در نظری، در صفت نمی     
 لفظی حذف شده است.  هآخر به قرین همفعول »وصف« در جمل 

 کف اندر دهانشان شده خون و خاک       همه گبر و برگستوان چاک چاک       
 لفظی حذف شده است.  هفعل »شده« در مصراع دوم به قرین 

 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد                بسوختیم در این آرزوی خام و نشد      
 اند.لفظی حذف شده هسوم به قرین ه»نهاد و مسند« از جمل-
 من رفت روز و شب هرگز نرفت خون شهیدان کربال هچندان کز این دو دید     

 لفظی حذف شده است. ه قریننهاد »خون« از مصراع اّول به 
معنوی: آن است که خواننده یا شنونده با دّقت در ترتیب و مفهوم کالم یا عبارت، به بخش حذف شده پی ببرد. بدون آن   هحذف به قرین    -2

 که بخش حذف شده، قباًل در کالم ذکر شده باشد. چند مثال:
 است. سخن که از او بوی دروغ آید و بوی هنر نیاید، ناگفته بهتر ] [ ؛ فعل »است« از آخر عبارت، حذف شده -
 فروغ رای تو مصباح راههای مخوف          عنان عزم تو مفتاح ملک های حصین -

 معنوی حذف شده است.  هفعل »است« از پایان دو مصراع به قرین
 از همگان بی نیاز و بر همه مشفق             از همه عالم نهان و بر همه پیدا  -

 فعل »است« از پایان چهار جمله حذف شده است.
 سود ریزش باران وعظ بر سر خلق            چو مرد را به ارادت صدف دهانی نیست  چه -

 معنوی حذف شده است.  هفعل »دارد« بعد از »چه سود« به قرین
 بد اندیش را جاه و فرصت مده َعدو در َچه و دیو در شیشه، ِبه  -

 معنوی حذف شده است. هفعل »است« در پایان مصراع دوم، به قرین
 دوست که غم پرده بر شما ندرد             گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید  به جان -

 معنوی حذف شده است. هفعل»قسم می خورم« بعد از دوست به قرین
 شود. مثال: معنوی حذف می هنکته: معمواًل یک فعل یا یک عبارت، پس از منادا یا شبه جمله، به قرین

 نشنیدم حدیث دانشمند             دست بر دست میزند که دریغ           -
 معنوی حذف شده است. ه»دریغ« به قرین هخورم« بعد از کلمفعل »می

 دال، تا کی در این زندان فریب این و آن بینی               یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  -
 است. معنوی حذف شده هعبارت »آگاه باش یا «... پس از منادا )دال( به قرین

 یا رب، این وصل را هجران مکن                             سرخوشان عشق را ناالن مکن  -
 »..«... بعد از »یا رب« )منادا( حذف شده است. ه »ما را دریاب« یا جمل هجمل

 
 

   (متوسط –  دستور - 104)                       3گزینۀ پاسخ:   

نفسی میهستند  «الیه  مضاف»  هر دو  «3»  گزینۀ  بیت  در  شده  مشخص  هایواژه و  وقتی درجهان هستی  تا  در ِ :  است که  بهتر  کشی 

 عشق ِکسی(- 2در ِعشق  - 1)مضاف الیه( را بزنی )  عشقِ)مضاف الیه( کسی

 ها:  بررسی سایر گزینه

ها« جناس تام دارند و دانش دوم  )»دانش دانشی)متمم(که داشت گفت آن چنان زنی را از مرد بهتر بدان او را  از «: زن1گزینۀ »

 نهاد+فعل+مفعول است.( 

 ای.ای/ ساخته ای / گرداندهای / کرده«: تو روی را بر من خسته ) صفت( گران )مسند( نموده2گزینۀ »
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   گردد.بینا ) نهاد( از حوادث فربه و الغر نمی مهر روشندل هالل) مسند( نمی گرددهم چنان که «: 4گزینۀ »

 

 معنایي زبان نظام 

 *برخی از عنصرهای زبانی یک معنی مستقيم و یک معنای غير مستقيم دارند: 
 آمد: غیر مستقیم آمد: معنای مستقیم دیروز لباس به شما می دیروز حسن می

 شود.*معنی مستقیم همان معنی روشن و مشّخص واژه است، معنی غیر مستقیم از همنشینی با عناصر دیگر استنباط می
 شوند: های زیر معنی آنها مشّخص میتوانند خود را بشناسانند. با شیوهبعضی کلمات به تنهایی نمی

 کارند و ... الف( قرار دادن در جمله: سیر را غم گرسنه نیست / سیر را هنگام پاییز می
 های معنایی که عبارتند از: ب( توجه به رابطه

 تضاد:  غم و شادی / سیر و گرسنه                 ترادف:      خانه و منزل/جّبه و ردا       
 : شاعر و سعدی / ورزش و فوتبال           تناسب: الله و شقایق / کتاب و خودکار گیردتضّمن یکی دیگری را در برمی 

ک کنند، مانند توانند به ما کمها نیز نمینشینی واژهها ساده نیست و هم*گاهی یافتن معنا حتی با دانستن معنی تمام واژه
 فهمیم. باشیم معنایش را نمی  شویم و اگر قباًل آن ضرب المثل یا کنایه را نشنیدههای ادبی و امثال آن مواجه میزمانی که با کنایه

 ها ثابت و ابدی و همیشگی است و نه خود آنها.*نه معنی واژه
 ت:های چهارگانه زیر را پيدا کرده اسواژه در گذر زمان یکي از وضعيت

 الف( کاماًل منسوخ شده: برگستوان، سوفار، دستار، فتراک  
 ب( معني قبلي را از دست داده و معني جدید گرفته: کثیف، سوگند، دستور، تماشا، رعنا

 پ( معني آنها تغییر نکرده: گریه، شادی، خنده، دست، پا و ... 
 زین، رکاب ت( هم معني قدیم را حفظ کرده و هم معني جدید گرفته: سپر، یخچال، 

 ( متوسط – دستور – 310)              4گزینۀ پاسخ:   

 م« در نقش متممی هستند. -َابیات شمارۀ»ب« و »هـ« دارای ضمیر پیوستۀ »

 )به ترکیب »کِم= که اَم« دقت کنید(  بیت »ب« که خبری از عالم برای من »متمم« نیست.

 آموخت.بیت »هـ«: شستن دست و روی را به من )متمم( 
 بررسی نقش ضمیر در سایر ابیات :

 الیه است: نقشت )مضاف الیه( در ضمیر من )مضاف الیه( بنشست.  ضمیر پیوسته مضافبیت »الف« 

 ات هستم مرا باد بخوان مرا نقش آزر مخوان.  ذ اصل هستم مرا )مفعول( طلسم بخوان مرا حی ناطق نخوان/اسم بیبیت »ج« جسم بی

 . هستم( الیه مضاف ) آرزومندت جان از که آ  باز( الیه مضاف ) درم از «د» بیت

 گروه اسمي 
های پیشین یا پسین، گروه گیرد ) ضمیر، صفت جانشین اسم(، چه تنها باشد و چه همراه وابستههر اسم یا هر چه در جایگاه اسم قرار می  ↯

 شود. محسوب میاسمي 
 های اصلی جمله )به غیر از فعل، صفت و مضاف الیه(.  پیش از این گفتیم تعداد گروه اسمی در جمله برابر است با نقش ↯

 هسته و وابسته 
گروه اسمی همیشه)    هآید. هستهر گروه اسمی از یک عنصر اجباری به نام هسته و یک یا چند عنصر اختیاری به نام وابسته به وجود می  ⇦

 اسم یا ضمیر یا صفت جانشین اسم( است. 
 گروه اسمی به نکات زیر دقت کنید:  هگروه اسمی: برای تشخیص هست  هراه تشخیص  هست 

 یرد، هسته است. گآید، هسته است = اولین اسمی که کسره میخستین اسم یا ضمیری که میدرساختمان گروه اسمی، ن ↯
 گروه است: این دو کتاب.   هپسین نداریم، پس آخرین واژه، هست هاگر در یک گروه اسمی کسره نداشته باشیم، یعنی وابست

های پیشین همگی صفت هستند به جز داشته باشید که وابسته  توانید با حذف آنها به هسته برسید، دّقتها، میبا شناختن دقیق وابسته  ↯
 )شاخص(. اّولین اسم گروه اسمی، همیشه هسته است.

 ( متوسط – ابتقر  -  108  )                   3گزینۀ پاسخ:   

 مفهوم مشترک ابیات مرتبط: تأکید بر نگرش مثبت و تغییر در نوع نگاه.   

 های خود با وجود برخورداری از هنر و امتیازات «: غافل نشدن از عیب3» همفهوم بیت گزین

 (متوسط – رابتق  -  110)                  2 ۀگزینپاسخ:    
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رفتار    لاعما  از  حسابرسیمفهوم صورت سوال »    مواخذه  قیامت  روز  در  دهد  انجام  شده  حساب  را  خود  اعمال  هرکس  که« است  خودو 

 .شودنمی

 شود.  « دیده نمی2این مفهوم تنها در بیت گزینۀ ». « استبواحاسَتُ ان قبل بواحاسِیاد آور »

گویی  االن برای پاسخ « است: اگر زندگی با این کیفیت هست من همین  موجود  وضع از  شکایت  و  گالیه«در حقیقت »2مفهوم بیت گزینۀ »

 به سوال و جواب روز قیامت آمادگی دارم.  

 ( متوسط – قرابت -  610)      1گزینۀ پاسخ:    

 شود. )خورد گاو نادان ز پهلوی خویش(ها میمفهوم مشترک ابیات مرتبط: هنر و امتیاز اشخاص و موجودات موجب زیان و نابودی آن

های خود بیشتر از توجّه به هنرهایمان کند و توجّه ما به عیبهای خود غافل نمی: برخورداری از هنر ما را از دیدن عیب1  همفهوم بیت گزین

  باشد. می

  ( متوسط – قرابت -  106)      2گزینۀ پاسخ:   

« دیده  2همۀ ابیات به غیر گزینۀ »او« است. این مفهوم در    رحمت  و  فضل  به  امیدواریمفهوم عبارت صورت سوال »توکل به خداوند و  

 شود. می

 . گرداند و این بخت و اقبال به  لطف خدا ممکن خواهد شدامید وصال یار دلم را شاد می « امید وصال محبوب است.2مفهوم بیت گزینۀ »

 ( متوسط – قرابت -  510)                4 ۀگزینپاسخ:    

 جاوید است.   ۀید راه عشق، زند: شه4ال و بیت گزینه ومفهوم مشترک بیت صورت س 
 ها: بررسی سایر گزینه

 بخش است.  « توجه و عنایت معشوق زندگی1» هگزین

 « شهید نیازی به کفن ندارد.2» هگزین

 « در توصیف زیبایی ممدوح و معشوق بیان شده است.  3« هگزین

 ( متوسط – قرابت -  106)                       2 ۀگزینپاسخ:   

 »توصیف سهمناکی پهلوان« است.  2مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینه 
 ها:بررسی سایر گزینه

 کند.  «: پاک و مقدّس بودن ممدوح را توصیف می1» هگزین

 «: در ستایش بخشندگی ممدوح بیان شده است.  3» هگزین

 «: بیانگر شکوه شاعر از ناسازگاری روزگار است.  4» هگزین

 ( متوسط – قرابت -   410)  «۳» ۀگزینپاسخ: 

  زندگی دانسته   همرگ چاراست. در ابیات )الف( و )ه(  بودن مرگ  حتمی صورت سوال سخن از    هدر ابیات )ب(، )ج( و )د( همانند آی
 است.شده

 ( متوسط – قرابت -   510)   « ۴» ۀگزینپاسخ:   

 است.طلبی  دوری از آسایش و آسایش( 4) ه مفهوم مشترک بیت سوال و گزین
 ها:مفهوم سایر گزینه

 ( اشک عاشق از سیالب هم ویرانگرتر است.1

 ( در این دنیا آسایش وجود ندارد.2

 ( جان در قفس خاک آرامش ندارد.3

 ( متوسط – قرابت -   104)    2 گزینۀپاسخ: 

 «: ناتوانی از توصیف و درک یار  2مفهوم مشترک سوال و گزینۀ»
 ها:بررسی سایر گزینه

 «: ناتوانی از توصیف خدا 1گزینۀ»

 درخواست تحسین و عنایت از جانب یار «:3»گزینۀ

 ناتوانی از توصیف چهرۀ زیبای یار «:4»گزینۀ
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مه(   - ساده   - 106)    2پاسخ: گزینه     ترج

 (  4و  3های ضُرِبَ مَثلٌ فاستمِعوا له: مثلی زده شد، پس بدان گوش فرا دهید )رد گزینه

 ( 1له: بدان )رد گزینة 

 (1خوانید )رد گزینة تدعون: فرا می

 ( 4لن یخلقوا: مگسی را نخواهند آفرید )رد گزینة 

 فعل مستقبل منفی لن + فعل مضارع  
 

مه   - متوسط   - ترکیبی )    1پاسخ: گزینه     ( ترج
 

 ( 2کردم )رد گزینة کنت اُترجم: ترجمه می

 ماضی استمراری  ماضی + مضارع  

 (4و  2های : ساعت یک ربع به هفت )رد گزینهالسابعة الّا ربعا  الساعة 

 در ساعت هرگاه »ساعت + ِاّلا ربعًا« داشتیم باید »یک ربع به آن ساعت« ترجمه کنیم.  

 (  3]کنت[ کتبتها: نوشته بودمشان )رد گزینة 

 باشد در نتیجه فعل معلوم است. »ها« مفعول می

 (  4و  2های )ینهنامة پدرم )رد گزمعجم أبی: لغت

 فهمیم فعل مجهول است ( * باتوجه به اینکه عین الفعل ـِـ گرفته است، می3و  2های ورِّثَ: به ارث گذاشته شده )رد گزینه 

 ها کسره » ِ « دارد، مجهول هستند. های ماضی که عین الفعل آناکثر فعل 
 

مه   - متوسط   - 108)    3پاسخ: گزینه      ( ترج
 

 (  4و   2های پیشنهاد دادم )رد گزینهإقترحت: 

 باشد.( ( )فعل مجهول می1شود )رد گزینة تُسمّی: نامیده می

 (  2لحافظ: حافظ ... دارد )رد گزینة 

 باشد. ل + اسم در اول جمله به معنی »دارد« می 

 شود.( )دقت داشته باشید که بعد از نقطه، جملة جدید شروع می

 (4 أیضا : همچنین، نیز )رد گزینة

 باشد.   اضافی می 1»بسیار« در گزینة  
 

مه   - ساده   - 108)    1پاسخ: گزینه      ( ترج

 (  4و   2های علّمت: یاد دادم )رد گزینه

 کند. باب تفعیل فعل را متعدی )نیازمند مفعول( می 

 ( 3و   2های کند. )رد گزینهکاتم العلم یلعنه: کتمان کنندة علم ... او را لعنت می

 بوده است. 99یکی از سؤاّلت کنکور ه مدل جمله دقت کنید، نکتبه ساختار این 

 ( 3کل شیء: هر چیزی )رد گزینة 

 کل + اسم مفرد: هر/ کل + اسم جمع: همه 

 (2ال تکن: نباش )رد گزینة 

 ( 4الحوت: ماهی بزرگ، نهنگ )رد گزینة 

 ال الکتاب: کتاب کنیم. مثهایی که ال دارند )معرفه هستند( را بدون »ی« نکره ترجمه می اسم

مه   - دشوار   - 107)    2پاسخ: گزینه     ( ترج

 ( 3کَشَفَ: آشکار / کشف کردند )رد گزینة 

 صورت مصدر ترجمه کرد. فعل را نباید به

 (  3و  1های  ها )رد گزینهاألبحاث: پژوهش
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 ( 3و  1های کنند )رد گزینهتؤدّی: ایفا می

 (  3دورا مهمّا: نقشی مهم / نقش مهمّی )رد گزینة 

 های نکره را باید با »ی« یا »یک« نکره ترجمه کرد. مانند: نقشی، یک نقشاسم

 ( 3کنند )رد گزینة ترشد: راهنمایی می

 صورت اسم ترجمه کرد.فعل را نباید به

 ( 4و  1های ها )رد گزینهمکان غرق السّفن: مکان غرق شدن کشتی

 های جمع و مفرد دقت کنید. به اسم
 

مه   - دشوار   - 105)    4گزینه پاسخ:       ( ترج

 ( 3: غذاهایی را که )رد گزینة الّتی األطعمة

ذین و ... = اسم + ی + که. مثال: غذاهایی کهاسم ال تی، الا ذی، الا  دار + الا

 (  3و  2های تحتوی: حاوی ... هستند )رد گزینه

 (  3و   1های زند )رد گزینهلَتضرّ: قطعا  ضرر می

 صورت فعل ترجمه کرد، نه اسم و مصدر و ...فعل را باید به
 

 قطعًا + فعل َل + فعل  

 (  1شویم )رد گزینة نصبح: می

 به زمان فعل دقت کنید، فعل مضارع را فقط باید مضارع ترجمه کرد. 

 (  2شرّ: بد )رد گزینة 
 

مه   - متوسط   - 102)    1پاسخ: گزینه      ( ترج

 (  4و  2های هفت )رد گزینه   سبع و تسعون: نود و

 به بعد(   20آید سپس دهگان )در اعداد در عربی اول یکان می

 (  4و  2های گفتند )رد گزینه کانت یتناجَیْنَ: راز می

 (  3و  2های  لم أقدر: نتوانستم )رد گزینه

 ماضی منفی  لم + مضارع  

 (  4و  2های رد گزینه: مسافت شش قدمی )أقدام مسافة ستة

 (  2 هناک: آنجا )رد گزینه

م باشد به معنی »وجود دارد« است و اگرنه به معنای »آنجا« می  باشد. هناک اگر خبر مقدا

مه   - متوسط   - ترکیبی )    3پاسخ: گزینه    ( ترج
 

ترجمه نیز نباید به جای مبتدا یا  باید همگی به ریسمان خداوند چنگ بزنیم. دقت داشته باشید که »جمیعا « مبتدا و یا فاعل نیست در  

 باشد و باید در همین صیغه ترجمه شود. فاعل ترجمه شود./ نعتصم نیز صیغه للمتکلم مع الغیر )ما( می
مه   - متوسط   - ترکیبی )    3پاسخ: گزینه    ( ترج

 ها: بررسی سایر گزینه
 أصابهم البغی: به آنان ستم شود. -1

 ما أصعب: چه سخت است.   -2

 شود. ساختار »ما + وزن أفعل« »چه ... است« ترجمه می 

 تخرّجتُ: فارغ التحصیل شدم.   -4
 ( تعریب   - متوسط   - ترکیبی )     2پاسخ:گزینه  

 ها:بررسی سایر گزینه
أعداء اإلسالم الحقیقیّین )ترکیب وصفی اضافی / مطابقت   هؤالء )اسم اشاره برای جمع نزدیک( / دشمنان واقعی اسالم  هذا   -1

 صفت و موصوف( 
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 این مردها: هؤالء الرّجال   -3

شوند. جدا ترجمه می   شوند. مثال: هؤّلء الرجال: این مردها / اسم اشاره + اسم بدون ال  باهم ترجمه می   دار  اسم اشاره + اسم ال
 ها  مردهایی هستند کهمثال: هؤّلء رجال: این

 .  1مانند توضیح گزینة  دشمنان واقعی اسالم  

 کان یسبّ   -4

 فعل در اول جمله باید مفرد بیاید. 

 .  1مانند توضیح گزینة  دشمنان واقعی اسالم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 متن درک مطلب: ه ترجم

خواهند که باهم هایی میولی آنان، آن )خوشبختی( را از راهجویند  »باید بدانیم که بسیاری از مردم در زندگی خودشان، خوشبختی را می

هایی که مخصوص آن است، به خوشبختی برسد، پس به عنوان نمونه، گروهی از مردم، خواهد که با وسیلهفرق دارند. هریک از ما می

کنند. زیرا که مال و  ابند و احساسش نمییخواهند ولی آنان، آن )خوشبختی( را نمی های بلند میخوشبختی را در زیادی دارایی و مقام

مقام برای رسیدن انسان به خوشبختی در زندگی کافی نیستند؛ با اینکه این دو، دارندة خودشان را برای رسیدن به خوشبختی، یاری  

شوند مگر اینکه  اند که خوشبختی در خدمت کردن به دیگران است و از خودشان راضی نمیکنند. و گروهی از مردم بر این عقیدهمی

شان را در راه خدمت کردن به افراد جامعه بگذرانند. و گروهی از آنان، خوشبختی را در آسایش زندگی و دوری کردن از مشکالت زندگی

 بینیم که خدمت کردن به پدر و مادر را بهترین وسیله برای رسیدن به خوشبختی دو جهان ها، ما کسانی را میبینند. و گاهی وقتآن می

شمارند، زیرا آنان، اعتقاد دارند به اینکه »خشنودی خداوند، همان خشنودی و رضایت پدر و مادر است«. پس چه کسی خوشبخت می

های  کند، کیست؟ و پاسخ، این است که همة آنچه که یاد کردیم، از علتواقعی است؟ و آن کس که حقیقتا ، احساس خوشبختی می

او با ها و کارها، جمع میواقعی، تنها کسی است که بین همة این صفت  خوشبختی انسان است. اما خوشبخت اینکه  کنند؛ به اضافه 

دهد که او را به بدبینی بکشاند. و بدین ترتیب، برای او این امکان وجود دارد کند و به ناامیدی اجازه نمیبینی به زندگی نگاه میخوش 

 که خوشبختی واقعی را احساس کند.«   
 ( درک مطلب   - ساده )    4ه پاسخ: گزین  

 های گوناگون به خوش بختی برسند.« که بر پایة متن، درست است. خواهند که به شیوهدر این گزینه آمده است: »مردم می
 ها: بررسی سایر گزینه

 «: »سعادت یک راه در دنیا دارد.« بر پایة متن، نادرست است.  1گزینة »

 کنیم.« بر پایة متن، نادرست است. «: »اگر از مشکالت دوری کنیم به خوش بختی دست پیدا می2گزینة »

 رسند.« بر پایة متن، نادرست است. کنند به آن می«: »تمام افرادی که خوش بختی را جستجو می3گزینة »

 

 

 اسم اشاره+

 الــ داراسم 

 الــ  بدون اسم

 شود.اشاره مفرد ترجمه می اسم✓
 شود.اسم الـ دار خبر نمی✓
 جمله ناقص بوده و به خبر نیاز دارد.✓

 شود.خودش ترجمه می به صیغهاشاره  اسم✓
 شود.الـ خبر میبدون اسم ✓
 خبر داشته و کامل است.جمله ✓

: این معلم
َ
مون

ّ
 ها، ... / هذاِن التلمیذاِن: این دانش آموزان، ... هؤالء المعل

: این
َ
مون

ّ
 هستند دانش آموز هاهذاِن تلمیذاِن: این / هستند معلم هاهؤالء معل
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 ( درک مطلب   - متوسط )    3پاسخ: گزینه  

 های رسیدن به سعادت کسب مال و جایگاه عالی است« این گزینه بر پایة متن، درست است.  در این گزینه آمده است: »از راه
 ها:بررسی سایز گزینه

 «: »راه رسیدن به خوشبختی فقط خدمت به مردم است.« بر پایة متن، نادرست است.  1گزینة »

 خوش بخت واقعی است.« بر پایة متن، نادرست است.  و»هرکس در زندگی خود احساس خوش بختی بکند، پس ا «:2گزینة »

 «: »راه رسیدن به خوش بختی واقعی این است که نا امید نشویم.« بر پایة متن، نادرست است.  4گزینة »
 ( درک مطلب   - متوسط )    2پاسخ: گزینه   

 کند.« که بر پایة متن، نادرست است.جایگاه عالی ما را از سعادت واقعی دور میدر این گزینه آمده است: »ثروت و 
 ها: بررسی سایر گزینه

 .« بر پایة متن، درست است. «: »برای رسیدن به خوش بختی باید از بدبینی دور شویم 1گزینة »

 پایة متن، درست است.  باشد.« بر«: »از زندگی خود راضی باش زیرا آن از ابزارهای خوش بختی می3گزینة »

 «: »همانا خوش بینی از ابزارهای رسیدن به خوشبختی است.« بر پایة متن، درست است.  4گزینة »
 ( درک مطلب   - ساده )    3پاسخ: گزینه  

 های رسیدن به خوشبختی واقعی« که درست است. در این گزینه آمده است: »راه
 ها:بررسی سایر گزینه

 های خدمت به دیگران« بر پایة متن، نادرست است. «: »راه 1گزینة »

 «: »دوری از مشکالت زندگی« بر پایة متن، نادرست است. 2گزینة »

 های عالی.« بر پایة متن، نادرست است. «: »زیادی ثروت و جایگاه4گزینة »
 ( تحلیل صرفی   - دشوار )     1پاسخ: گزینه  

 ها:بررسی سایر گزینه
 فاعله »بعضُ« متعدّ/فاعله: »بعضا«   الزم  -2

 »إفتعال« »إفعال«  -3

 »للغائب«»للغائبة« -4
 ( تحلیل صرفی   - دشوار )    1پاسخ: گزینه    

 ها:بررسی سایر گزینه
 معلوممجهول -2

 «»مفاعلة»تفاعل«  -3

 للغائبینِللغائبینَ -4
 ( تحلیل صرفی   -   متوسط )    4پاسخ: گزینه    

 ها:بررسی سایر گزینه
 معرفه  نکره   -1

 اسم المکان اسم الفاعل   -2

 مضاف الیه للمضاف  صفة للموصوف  -3
 ( ضبط حرکت   - ساده   - ترکیبی )    3پاسخ: گزینه   

 باشد.  باشد زیرا مصدر باب »مُفاَعلَة« می»مُحافَظَة« شکل صحیح این واژه می
 مهم ترین نکات سؤاّلت ضبط حرکات: 

 مورد زیر باید دقت کنیم:  5سؤاّلت ضبط حرکات اصوًّل به در 
 ها و مصدرهای ثالثی مزید )مخصوصًا حرکات عین الفعل( . حرکات فعل1
 های مثنی )اِن ، یِن( و جمع مذکر سالم )وَن ، یَن( . حرکات حرف »نون« در اسم 2
 م در ثالثی مزید و هم در ثالثی مجرد(. حرکات اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل و اسم مکان )ه3
 های مجهول . حرکات فعل4
 شوند مانند: هایی که در فارسی و عربی متفاوت استفاده می . حرکات اسم5
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    – ِعراق    – اغ ) مغز(  ِدم  - ِفرار    –ِسنجاب    – َمیث

ً
ستور    – َوفقا

ُ
د

َسة    – ِِسداب    –
َ

ند
َ
ق : تونل(    - ِنرسین    –ه

َ
ف

َ
نفاق )جمع ن

َ
َسة    –ا سَّ

َ
جاة    –ُمؤ

َ
ل    – ن

َ
ل

َ
  -َرْوح ) رحمت (    - ِفرار    –ِقراءة    – َعفاف    – خ

َویت  – ِرجل ) پا ( 
ُ
 َصداقة  - َعداوة  – الک

 ( لغت   - ساده   - ترکیبی )     1پاسخ: گزینه  

 کنند و باالی درختان واقع شده است!ای که پرندگان در آن زندگی میالنه: خانه -1

 شود! )بئر: چاه( ای عمیق که از آن آب یا نفت استخراج میمرداب: حفره -2

 سردرد: دردی در پا )الرأس: سر( که انواع و دالیل آن فرق دارند!  -3

 ( ابد )بومة: جغد خوای که در اماکن متروکه ساکن است و در روز میکالغ: پرنده -4
 ( قواعد   - متوسط   - 101)    3پاسخ: گزینه  

 باشد.  »صدیقک  الحمیم«: ترکیب وصفی اضافی می

 

 صفت  مضاف الیه مضاف و  

 موصوف 

 باشد.  دار« ترکیب وصفی اضافی میفرمول »اسم بدون ال + ضمیر + اسم ال

المدرسة« بوده است که به دلیل مضاف واقع شدن »معلمین«،    2دقت داشته باشید در گزینه   المدرسة« در اصل »معلمین  »معلمی 

 »نون« پایانش حذف شده است.  

گردد سپس صفت  در زبان عربی اگر اسمی هم دارای صفت و هم دارای مضاف الیه باشد ابتدا مضاف الیه آن ذکر می 
 شود. گردد و سپس مضاف الیه آن بیان میزبان فارسی به هنگام ترجمه ابتدا صفت آن ذکر میآن، ولی در  

  بندگان شایسته خداوند   الصالحیَن صفت برای عباد (     –ِعباِد اهّلل الصالحین ) اهّلل مضاف الیه              
 

 :                                  +  مضاف الیه  +  صفت  پس در عربی                              
 

ی ترکیب   شود: به دو صورت دیده میاضافی   –وصفی به طور کلا
 الف( اسم بدون الـ + ضمیر متصل ) ـه ، ـهما ، ـهم ، َک ، ُکما ، ی و ... ( + اسم الـ دار 

نا ال
ُ
ریق

َ
  تیم برنده ما الفائز صفت برای فریق (   –فائُز : ) نا مضاف الیه مثال: ف

  » بنابراین اگر موصوف به یک ضمیر متصل شده باشد ، باید صفتش را همراه ) الـ ( بیاوریم «

 ب ( اسم بدون الـ + اسم دارای الـ + اسم دارای الـ 
 تیم برنده مدرسه   الفائز صفت برای فریق (  –فریُق الَمدرسِة الفائُز: ) المدرسة مضاف الیه مثال: 

 ( قواعد   - ساده   - 104و    103)    2پاسخ: گزینه  

 باشد.  »إنقطع« فعل ماضی باب انفعال می

 باشند.  ها به ترتیب »إنتبهوا«، »إنتخبتُ« و »ننتقم« همگی در باب إفتعال میدر سایر گزینه

 اه بین »افتعال« و »إنفعال« بودن فعلی شک کردید،  هرگ
 اش نبود، باب إفتعال است. روش اول: به حروف اصلی فعل نگاه کنید، اگر »نون« جزء حروف اصلی

 ظر« و ...  نتخب«، »إنتبه«، »إنتافتعال است. مانند: »إ %100« جزء فعل بود، نتروش دوم: اگر »

 ( قواعد   - متوسط   - 105)    4پاسخ: گزینه  
 ها: بررسی افعال گزینه

 أتعلّم، اُعلّم، أموت. )تَعَلُّم آغاز جمله مصدر )اسم( است.( -1

 تواضَع، تَتَعلَّم، تُعلِّم.   -2

 مضاف
 موصوف
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 شود.( یشعر، سَرَعَ، یساعد )کان جمله فعلیه حساب نمی -3

 إعمل، تشاء، یری، تعمل.  -4

 آید.می دقت داشته باشید که هر فعل، یک جملة فعلیه به حساب 
 

 آیند.شوند.(، جمله فعلیه به حساب نمی افعال ناقصه )و جمالتی که با افعال ناقصه )صار، لیس، أصبح، کان و ...( شروع می

 ( قواعد   - متوسط   - 106)    4پاسخ: گزینه  

 خواهد.  صورت سؤال فعل مجهول را می
 ها: بررسی افعال گزینه

 یُجلِسُ: فعل مضارع معلوم باب »إفعال«.  -1

 اُخرجُ: فعل مضارع معلوم باب »افعال« )للمتکلّم وحده( / دَرَسَ: فعل ماضی معلوم.  -2

 یُحاوِلُ: فعل مضارع معلوم باب »مفاَعلَة« / یُصلِح: مضارع معلوم باب »إفعال«.  -3

 شود. د ظلم واقع نمییُظلَم: فعل مضارع مجهول. ترجمه عبارت: هر کس توبه کند و کار خیری انجام دهد وارد بهشت میشود و مور -4

 طریقه مجهول کردن فعل 
 ( ماضی: حرف ماقبل آخر اصلی، مکسور و حروف متحرک ماقبل آن، مضموم.1

 ُعل ِمَ       ُکتَِب                   َعلََّم          َکتََب   

 اُْستُْخِرجَ       اُْکِرَم                  اِْستَْخَرَج        اَْکَرَم   

 اگر در فعل ماضی حرف اول مضموم باشد ماضی مجهول است. : مهما  نتیجه

اول فعل مضموم بوده   14تا   6ی (  باشد که درآنصورت از صیغه   –ا   – اش ) و )مگر در صورتی که فعل ماضی حرف دوم ریشه 

 باشد. مثال: کاَن ..... ُکنَّ   ُکنَت  ُکنتما ُکنُتم ... / قاَل ...... ُقلَن  ُقلَت  ُقلتما ُقلُتم ...(که معلوم میو فعل مجهول نیست بل

ه می2  گردد. ( مضارع: حرف ماقبل آخر فتحه و حروف مضارع ضما
 یُْستَْخَرجُ      یُْکتَُب                  یَستَْخِرُج       یَْکتُُب   

 یُتَعَلَّمُ       یُعَلَُّم                   یَتَعَلَُّم            یُعَل ُِم   

ل و َتفاُعل، عین الفعل خود به خود فتحه دارد.  نکته: در بابهای َتَفعُّ

: دقت کنید اگر فعل مضارع  ه باشد نمی هشدار مهما توان به طور قطع فتوا داد که فعل مجهول است اولش )حرف مضارعه( ضما
افعال( مضموم است پس ابتدا باید وارسی کرد که آیا حرف ماقبل آخر   - ُمفاعلة    - مخصوصًا که حرف مضارعه بابهای )تفعیل  

ه است یا نه و سپس ... .   ضما
 تحه یا کسره شروع شود حتما معلوم است. نکته: هر فعلی )چه ماضی و چه مضارع( اولش با ف

 مثال: َیجِلُس ، َسَالوا ، ِانَصَرفوا و ... 
 

 ( قواعد   - دشوار   - 107)    2پاسخ: گزینه  

 باشد.  ع و ن. به تشدید روی »نون« دقت کنید: نون دوم )تشدید( نون وقایه میأعنّی ریشه 
 ها: بررسی سایر گزینه

غ ن ی. یک نون برای ریشه است. نون دوم )تشدید( مربوط به باب    إعلمی: اصال  نون در این فعل وجود ندارد. / تغنّی: ریشه    -1

 باشد.  تفعیل می

 باشد.  تفعّل می م ن ی. نون اول برای ریشه و نون دوم )تشدید( مربوط به باب أتمنّی: ریشه   -3

 باشد. / تتقدّمی: اصال  نون در این فعل وجود ندارد.  تؤمنی: ریشه: أ م ن. نون برای ریشه می -4

 آید. متکلم وحده می« ی»نون وقایه نونی است که بین فعل و ضمیر * 

*برای پیدا کردن نون وقایه سراغ حروف اصلی فعل میرویم. اگر نون جزو حروف اصلی فعل، مربوط به باب ثالثی مزید و مربوط به نون  

 پایان فعل های مضارع نبود، نون وقایه است.  
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 نون وقایه: 

م به فعلی بچسبد میان آن دو، یک نون آورده می  گوییم.   نون وقایهشود که به آن هر گاه ضمیر )ی( متکلا
 ی ن َاکِرم    -ی    ن َینُصرُ       -ی    ن مثال:     َنَصرَ                               

  :نکته مهم 
 تواند داشته باشد:چسبد دو حالت میضمیر )ی( وقتی به فعلی می 

 است.  فاعل و اگر نون نباشد   مفعوٌل بههرگاه قبل از آن، )نون وقایه( باشد 

 ی بعد از ن وقایه، مفعول (        )  )مذکر(  مرا ببخش : یَاکِرمـنـ : ببخش )مونث( )ی فاعل(/ـیمثال: َاکِرمـ
 دقت: *

از بعضی افعال که ّلم الفعل یعنی حرف سومشان )ن( است باید مواظب بود تا به اشتباهی آن را نون وقایه 
   نگیریم.

 باشد( مانند: ّلَتحَزنی )ریشه کلمه حزن بوده و نون در آن نون وقایه نیست( )ضمیر ی فاعل می  
های دیگر:  مثال 

ن   –کان ) امر : کونی (   –حسن   -دفن  –کفن   –ضمن    -فتن  –ظنا  –خزن   علن و....  –عیا
 َانَّ ( بچسبد به دو حالت  نوشته می شود :   -نا ( به کلمات ) ِانَّ   -تذکر: هرگاه دو ضمیر )ی 

ا                  ا           َانا ی          ِانا ی            َانا  ِانا
                                              

  ا نا         َانَّ نی         ِانا ن ی           َانَّ ن ِانَّ                                                  
 

 ( قواعد   – متوسط    –   108و    105)    4پاسخ: گزینه  

 باشد.  فاعل: ضمیر بارز »نا«. دقت داشته باشید اسم فاعل در این گزینه )المؤمنین( مفعول می

گزینه سایر  به  در  فاعلها  اسم  حاکم(«  )جمع  »الحکّام  و  »المسلِمون«  »المستخرِجون«،  قرار ترتیب  فاعل  نقش  در  که  هایی هستند 

 اند.گرفته

*برای تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه و .... در یک اسم جمع، باید به مفرد آن نگاه کنیم و بر اساس مفردش تشخیص دهیم  

 آن اسم چه نوع اسمی است. 

   : )صفت فاعلی در فارسی( اسم فاعل
 اسمی است که بر انجام دهنده کاری و یا داشتن حالتی دّللت می کند. 

 مضارع یا ماضی + پسوندهای فاعلی ) نده ، گار ، ا و ... ( بن  اسم فاعل در زبان فارسی :

 مانند: بیننده ، آفریدگار ، شنوا و ... 
 

 : َکَتَب           کاِتب مثلساخته می شود.  فاِعلبر وزن ثالثی مجرد: -                  
 اسم فاعل:                                                                         
ـُ ( میگذاریم  -                                                                                         به جای حرف مضارع، ) م

                     
 (   ساخته می شود فعل مضارع ) از روی ثالثی مزید:  -                  

 عین الفعل را مکسور می کنیم  -                                                                                    
 
 

   همراه نون وقایه
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َم                                               ُم            َعلَّ م       ُیَعلِّ  ُمَعلِّ

 ُمخِرجُ       ُیخِرُج            َاخَرَج                                    
 نکات تکمیــــــلی  
 ها را هم به خاطر بسپارید. مثال:    آید پس این وزن. گاهی اوقات اسم فاعل بر وزن ) فاعی ، فالا ، فائل ، آِعل ( می1 

 بائع  ) بر وزن فائل (    باِیع         َبَیَع      قاِئم ) بر وزن فائل (              قاِوم        َقَوَم  
 هادی ) بر وزن فاعی ( ) هاٍد (    قاِضی  ) بر وزن فاعی ( ) بعضًا فاٍع (        َهدی    َقَضو 
 ضارا ) بر وزن فالا (  َضاِرر   َضرَّ     ضالا ) بر وزن فالا (                  ضاِلل    َضلَّ  
 آِثر ) بر وزن آِعل (  آِخر  ) بر وزن آِعل (                               أَثَر     َأَخر  

 . اسم فاعل هم مانند سایر اسم ها تبدیل به مونث ، مثنی و جمع می شود .2
 مثال : حافظ  

ر ( / ) حاِفظیَن ، حافظوَن : جمع مذکر سالم ( / )   اظ : جمع مکسا ی ( / ) ُحفا ) حافظة : مؤنث ( / ) حافظاِن ، حافَظْیِن : مثنا
 حافظات : جمع مؤنث سالم (  

 

 باشد.وزن ُمفاَعَلة مصدر باب ُمفاَعَلة بوده ولی ُمفاِعَلة اسم فاعل ) مونث ( می: هشدار 
  (ُمجاِهَدة )بر وزن ُمفاِعَلة( )جهاد کننده  –وزن ُمفاَعَلة ( )مجاهده کردن(  مثال: ُمجاَهَدة ) بر 

 

ال ، َفَعَلة ، ُفَعالء و ...  های مختلفی می هایی را که بر وزن فاِعل هستند با وزناسم .3 ر تبدیل کرد مانند ُفعا توان به جمع مکسا
ار /   واِرث   : کافر  اث ، َوَرَثة  / شاِعر   ُکفا  ُشعراء  ُورا

 باشند:باشد. و همه کلمات زیر، اسم فاعل می. مالک تشخیص، همیشه مفرِد کلمات می4
ار ، ُعلماء ، َکَفَرة ، َفَجَرة ، ُفَضالء و.  ... ُتجا

 توان آن را تشخیص داد.  شود که باتوجه به سیاق جمله می شبیه اسم فاعل ثالثی مجرد می مفاعلة. فعل امر باب 5
آَر َو الُمناِفقیَن: با کفار و منافقین جهاد کن )جاِهد فعل امر می   باشد(مثال: جاِهِد الُکفا
وزن کلمه مربوط است در حالیکه نقش فاعل ربطی به وزن کلمه  . اسم فاعل را با نقش فاِعل اشتباه نگیرید. اسم فاعل به 6

 ندارد. 
 باشد در صورتی که وزنش بر وزن اسم فاعل نیست. مثال: ذهب علیا ِالی المدَرَسِة : علی در این عبارت فاعل می

 

 مثال:
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 ( 33  ه صفح   -   102)    3پاسخ: گزینه  -51

  کند و از پیروی از عقل و وجدان های زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می ها را برای رسیدن به لذت، انساناماره نفس    یعنی  عاملی درونی

لوامه( نفس  دربارهباز می  )یا همان  )ع(  علی  است: »دشمندارد. حضرت  فرموده  است که در درون  ترین  اش  نفسی  تو، همان  دشمن 

 توست.« 
 های زودگذر دنیاییدعوت به گناه برای رسیدن به لذت  
نفس    -1  درونی  عامل 

 اّماره 
 از پیروی عقل + وجدان )نفس لّوامه(شتن بازدا 

 .هاستبه بدی  دهندهدرونی که فرمان طغیانگر   موانع انسان 
 همان نفسی است که در درون توست.،  ترین دشمن توامام علی )ع(: دشمن  در رسیدن 
 پندار: برتری بر آدمیان  به هدف 
 از بهشت نفرزندان آدم + بازداشتدادن  سوگند: فریب  عامل بیرونی شیطان -2 قرب الهی

    

 کینه دشمنی + بازداشتن از یاد خدا   ←شراب و قمار   های فریب راه
 گناهان   دادن زینت  
 
 

 

 
 
 

 
 

 راه های نفوذ
 

 

 آرزوهای طوالنی   بافریفتن 
 وسوسه کردن 
 فریب دادن 

 

 ( 44و    42صفحات    -   103)    2پاسخ: گزینه   -52

بندند.  او را برای همیشه می  ه کنند و با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او، پروندار میکگروهی وجود جهان پس از مرگ را ان

یابد و  شود و حیات او پایان میزندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته میدر این دیدگاه، مرگ پایان  

 »وَ قالوا ما هِیَ اِلّا حَیاتُنَا الدُّنیا« گردد: رهسپار نیستی می

: این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و لَو کانوا یَعلَمونَ  لَِهَی الَحیَوان   هالدُّنیا اِّلا لَهٌو َولَِعٌب َو اِنَّ الدااَر اآلِخرَ  هَو ما هِذِه الَحیا»

 دانستند.« سرای آخرت، زندگی حقیقی است اگر می
 و لعب   هو  اّل ل  الدنیا ا   هدنیا: و ما هذه الحیا عقیده  
 معتقدان به معاد 

 
 لهی الحیوان  ةآخرت: ان الّدار اآلخر  

 
 دیدگاه  دو 
 معاد ۀدربار 

  
 

 اعتقاد آثار 

 مبنای عقیده: لو کانوا یعلمون  
 افزایش شور و نشاط 

 
 

 نترسیدن از مرگ                                         
     
 
 

 
 منکران معاد          

 و ما یهلکنا اال الدهر حیا ن حیاتنا الدنیا نموت و  هی ااّل  ما ←عقیده  
 

    
 

 االیظّنون مبنای عقیده: ما لهم بذلک من علم ان هم  

 

 ( 58  ه صفح   -   104)    1پاسخ: گزینه  -53

 برخی از دالیل انکار معاد پی برد: توان به آیات زیر می هبا اندیشه در ترجم

گفتند: هنگامی  کردند و می»آنان )دوزخیان( پیش از این )در عالم دنیا( مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می -1

 ( 1 هاستخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!« )درستی گزینکه ما مردیم و 

 45-48واقعه، آیات  هسور

کند که متجاوز و گناهکار  کنند. تنها کسی آن را انکار میها که روز جزا را انکار می وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان» -2

 « است.
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 10-12مطفّفین، آیات  هسور

خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر معاد ندارد( ]بلکه علت انکارش این است که[ او می)انسان شک در وجود  »   -3

 «گناه کند. 

 5 هقیامت، آی هسور
 مرتبط با دالیل امکان معاد   ←  مقایسه کردن معاد  با قدرت خود و نشناختن قدرت خدا  -1 

 انگیزه های
 انکار معاد 

 مردیم و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد؟ ما هنگامی که  ←مست و مغرور نعمت بودن + اصرار بر گناهان بزرگ  -2

  
 وای بر تکذیب کنندگان ...  ←تجاوز و گناهکاری   -3 

 انسان شک در وجود معاد ندارد ...  ←گناه در تمام عمر بدون ترس از قیامت  ارتکاب  -4

 

 ( 115  ه صفح -   109)    4پاسخ: گزینه    -54

: »نه« به هرچه غیر خدایی است و »آری« است  »ال اله الّا اللّه« که پایه و اساس بنای اسالم است، مرکب از یک »نه« و یک »آری«  هجمل

خدا و دوستان او( و تبرّی )بیزاری از باطل و پیروان او(. هر چه به خدای یگانه. پس دینداری بر دو پایه استوار است: تولّی )دوستی با  

 (مستقیم هتر است. )رابطتر باشد، نفرت از باطل هم عمیقدوستی با خدا عمیق

کنند: »باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت گونه سفارش میامام خمینی )ره( بر مبنای همین تحلیل، به مسلمانان جهان این

 شق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.«  و ع 
 دوستی با خدا + دوستی با دوستان خدا   
 آغاز دینداری   تولی 

 رت »ااّل اهلل« در » ال اله ااّل اهلل «عبا  های دینداریپایه
 بیزاری از باطل و پیروان او   
 اتمام دینداری تبری 

                                       
                                          

                                                             
                              

 عبارت »ال اله« در »ال اله ااّل اهلل« 
 تولی+تبری:  اساس دین داری  پایه و            

اّل اله  اساس بنای اسالم: ال نکته     پایه و  اهلل = تبری+تولیا 

 ( 138  ه صفح   -   1011)    3پاسخ: گزینه  -55

بدانند    یکی از نیازهای انسان، نیاز به مقبولیت در جمع خانواده، همساالن و جامعه است. ما دوست داریم دیگران ما را فرد مفید و شایسته

این نیاز، در د4  هگزینو تحسین کنند )نادرستی   شود که  ( و سبب می1  هدارد )نادرستی گزینجوانی و نوجوانی نمود بیشتری    هور(. 

ها و استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند و در معرض دید دیگران قرار دهد )نادرستی  نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی 

ورزشی یا خلق اثر هنری یا کار مؤثر در کارگاه صنعتی، تحسین دیگران را   هد خود در یک رشت(. جوانی که با نشان دادن استعدا2  هگزین

مقبولیت کسب    ،کند در هر جایگاهی که قرار دارد، برای خودبرانگیزد، از این قبیل است. به غیر از این افراد، هر کس در جامعه تالش می

 (.  3 هکند )درستی گزین

های نامناسب یا به کار بردن  دهند و با پوشیدن لباسهای درستی نمیوجود دارند که به این نیاز طبیعی، پاسخالبته اندک افرادی نیز  

ضعف روحی   هنشان  ، خواهند وجود خود را برای دیگران اثبات کنند. این قبیل اعمالکالم زشت و ناپسند یا با گذاشتن سیگاری بر لب، می

 ت و سازنده است.  و ناتوانی در اثبات خود از راه درس
 ای بدانند و تحسین کنند. دیگران ما را فرد مفید و شایسته 

 نوجوانی و جوانیدورۀ نمود بیشتر این نیاز در  نیاز مقبولیت 
 ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست و سازنده است. هنشان ←پاسخ نادرست به این نیاز طبیعی  
 

 ( 131  ه صفح   -   1010)    4پاسخ: گزینه   -56

 خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، در چه صورتی باید روزه بگیرد؟  اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می

 کند انجام نداده باشد. ان کاری که روزه را باطل میدر صورتی که قبل از رسیدن به آن مک

 چیست؟  اشبماند برسد، وظیفهدر آن جا خواهد ده روز اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا به جایی که می
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 قضای آن روز را به جا آورد.ابتدای ماه رمضان آینده   تاباید  و  تواند در آن روز، روزه بگیرداین مسافر  نمی

 آن روز چیست؟ هاش نسبت به روزاگر کسی که روزه است، بعد از ظهر مسافرت کند، وظیفه

 ادامه دهد.  آخر تا خود را باید هروز

 اش چیست؟ ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، وظیفهاگر کسی که روزه گرفته، پیش از 

دیوار شهر آخرین  اگر پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ شرعی برود، وقتی به حد ترخص رسید )یعنی جایی که  

 شود( باید روزه خود را افطار کند. صدای اذان آن شنیده نمی یا شود دیده نمی
 کند. میباطل را  اش اگر قبل از ظهر به حد ترخص برسد روزه  
 روداز وطن به مسافرت می 
 خود را تمام کند.  ۀاگر بعد از ظهر به حد ترخص برسد، باید روز   مسافر هروز 
   

 قبل از ظهر به وطن اگر 
 رسدمی

 .روزه  بگیردتواند نمیمبطل روزه انجام داده: 

 .مبطل روزه انجام نداده: باید روزه بگیرد  گرددمیاز از مسافرت به وطن ب 
 .تواند روزه بگیرد نمی ←بعد از ظهر به وطن برسد  اگر   

 

 ( 129و    123صفحات    -   1010)    2پاسخ: گزینه   -57

»یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ َعلَیکُمُ الصِّیامُ: ای   روزه بر اهل ایمان واجب شده است:  تقوا است. طبق آیات قرآن کریم  ،روزه  هترین فایدمهم

های  حقیقت تقوا بیان فرموده است: »مَثَل انسان  ه اید، روزه بر شما مقرر شده است.« امام علی )ع( مثالی را دربارکسانی که ایمان آورده

اند؛ اند که لجام را پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفتههای چموش و سرکشی شدهبر اسب  تقوا مَثَل سوارکارانی است که سواربی

های رام سوار های باتقوا، مَثَل سوارکارانی است که بر اسبافکنند. اما مَثَل آدمرند و عاقبت، سوارکار را در آتش میپ به باال و پایین می 

 پیمایند تا اینکه وارد بهشت شوند.«می را دارند و راه اند و لجام اسب را در اختیار شده
 به معنای حفاظت و نگهداری از خود در مقابل گناهان است. 

   تتقونکتب علیکم الصیام لعلکم   ←روزه   هترین فایدمهم تقوا
 از نظر امام علی )ع( عامل ورود به بهشت است. 
 هاست. مالک برتری انساندر حکومت عدل نبوی   

 ( 149و    148صفحات    -   1012)    4پاسخ: گزینه     -58

تر کنند« را برای زمان حضور زن در اجتماع و های خود را به خود نزدیک: پوششنَّنَّ مِن جَالبیبههِ َعلَییُدنینَخداوند دستور حجاب »

سالمت اخالقی جامعه باال رود؛ حریم و حرمت زنان  شود مواجهه وی با نامحرمان قرار داده است  نه برای داخل خانه. این امر موجب می

 «(.: این برای آنکه به ]عفاف[ شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است فَال یُوْذَینَنَ فذلِکَ اَدنی اَن یُعرَحفظ شود. )

  نَّنَّ مِن جَالبیبههیُدنینَ َعلَیم ←دستور حجاب  
ن     ن ُیعرف   شناخته شدن زن به عفاف وپاکی ←ذلک ادنی ا 

  فواید حجاب
 )امنیت واذیت نشدن(به حداقل رساندن توجه مردان نامحرم + حفظ حریم و حرمت زنان ←فال یؤذین   

 ( 150و    149صفحات    -    1012)    3پاسخ: گزینه      -59

پایبند بودند. در آییپوشاندن خود را می مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر   ن مسیحیت نیز د و به حجاب 

وشند مانند حضرت مریم )س( موی خود را بپوشانند و با  کپوشش اهمیت زیادی داشته است و زنان معتقد به حضرت مسیح )ع( می

های حضرت موسی و حضرت  رات و سنتحجاب وارد جامعه شوند. در دوران اخیر پایبندی به تعالیم دینی کمتر شد و آن بخش از دستو

  هحجابی زنان غرب نه تنها جایگاهی در اندیششود. بنابراین، بیها عمل نمیعیسی هم که باقی مانده، مورد غفلت قرار گرفته و به آن

 شود. قبل از حضرت مسیح محسوب میۀ های مشترکانمسیحیت حقیقی ندارد؛ بلکه بازگشت به سنت
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 .دینداری است الزمۀپوشش   
 مشترک یهودیان و مسیحیان: پوشاندن موی سر هنگام ورود به اجتماع  هعقید 

 حجاب در  
 الهی  ادیان

 تر کامل به خصوص توسط نقاشان قدیم   کشیدن تصویر حضرت مریم )س( با حجاب 

  خاص مسیحیان هعقید 
 ترین پوشش توسط زنان راهبه وقّدیس تخاب کاملان  

 ( 100  صفحۀ     -   108)     4پاسخ: گزینه   -60

 مطابق آیات قرآن کریم: 

 »و هر کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند، به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.«

   10 هفتح، آی هسور

ها سخن  نخواهند داشت؛ و خداوند با آنای در آخرت  ها بهرهفروشند آن»کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می

 هاست.«سازد و عذاب دردناکی برای آنها را )از گناه( پاک نمی نگرد و آنگوید و به آنان در قیامت نمینمی

 77 هآل عمران، آی هسور

 اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم.«»به پیمانی که با من بسته

 4 هقره، آیب هسور
 وفای خداوند به عهد خود   
  پایبندی به عهد نتایج   
 دریافت پاداش عظیمی در زمان سریع از خدا  

 در آخرت  بی بهره شدن      جایگاه عهد بستن با خدا در قرآن
 آنان در قیامت   با سخن گفتن خدا محرومیت از       
بهای نتایج     به  الهی  عهد  فروختن 

 ناچیز 
 عدم نگاه خدا به آنان در قیامت     

 ها از گناه عدم تزکیه و پاک کردن آن       
 ک دناعذاب در        

 

 ( 104  ه صفح   -   108)    3پاسخ: گزینه     -61

نقل، وسایل خانه،  وکنند، نیست. وسایل حملمربوط به اموری که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می   معصومان)ع(اسوه بودن 

اند. اند. اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و با ارزش بودهن قبیلیها از اها و لباسامکانات شهری، شکل و جنس پارچه

هایی است که همواره مورد احترام بشر بوده است و با داشتن نظم و برنامه در زندگی و ... از ارزش  عدالت، گذشت، فداکاری، مهربانی،

دیروز و امروز و    ، های انسانیت هستند و انسانیتها نیز به دست آمده است. پیامبر و اهل بیت اسوهگذشت زمان، حتی درک بهتری از آن

 فردا ندارد.  
 راه  اثبات موفقیت آمیز بودن  -1  
 د آنان نآنان و عمل مان هاستفاده از تجرب -2  ضرورت وجود الگوها 

 یدۀ وجود الگوترین فا مهم ←تر رسیدن به هدف  سریع -3  وجود الگوها 
مانند   ←د  نکنحوالت صنعتی تغییر نمی برای بشرخوب و ارزشمند است و با ت   اسوه بودن در اموری است که همواره   

                                            پیامبر  تقسیم اوقاتروایت امام حسین )ع( از  طبقدر کارها  وبرنامه داشتن نظم
 ها عمل کردن عین اسوه   
  معنای غلط   
 عمل کردن در حّد آنان  معنای الگو گرفتن  
    
  

 
 

 معنای درست
 پیروی در حد توان از ایشان 

 خود به راه و روش آنانتر کردن نزدیک   
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 79و    75صفحات     7( درس  1)دینی     2پاسخ: گزینه   -62

بر اساس مجموعه از قراردادها تعیین می گاهی پاداش و کیفر  اینکه اگر کارگر در طول روز، کار معینی را انجام دهد، ای  شود؛ مانند 

 ه رمی شود، مطابق با قوانین و مقررات به پرداخت جریمکند. همچنین اگر کسی مرتکب جدستمزد مشخصی در برابر آن کار دریافت می 

کرد، فرمود: »برای تو ناچار شود. رسول خدا )ص( در ضمن نصایحی که به یکی از یاران خود میمی  نقدی یا زندان و نظایر آن محکوم

شود و تو نشین در رستاخیز با تو برانگیخته میشود... آنگاه آن همت می گردد و با تو دقنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی هم

انس تو خواهد بود و در غیر    هکنی، نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، ماینشینی که انتخاب می مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم 

 « .نشین، کردار توستشود. آن همصورت، موجب وحشت تو میاین
 قابل تغییر با وضع قوانین جدید   
  قراردادی 
 تناسب میان جرم و کیفر برای برقراری عدالتوجود  مهم:   هنکت  
 غیر قابل تغییر   

 انواع رابطه میان عمل و 
 پاداش و کیفر  

  طبیعی 

آگاهی کامل به    از آنها  هماهنگ کند و  قوانین طبیعی انسان باید خود را با    
 زندگی خود را تنظیم کند.  ۀبرنامبتواند دست آورد تا 

 ترین نوع رابطه کامل  
 تجسم باطن اعمال در آخرت  تجسم عمل  
 نمایان شدن خود عمل و دیدن عین عمل توسط انسان   
ایأکلون فی بطونهم نارًا...«   نمَّ لمًاا   آیه »ان الذین یألکون اموال الیتامی ظ 
 

 ( 88  ه صفح   -   107)     3پاسخ: گزینه     -63

گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از اینجا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل خداوند می آنان به  

خواست به راه راست  کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می  هدهیم. پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازصالح انجام می

ها برایشان از خداوند  آورند تا آنگیرید. به نگهبانان جهنم رو میدانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش میآید؟ ما می 

ها گویند: بلی! فرشتگان نیز تقاضای آنردند؟ آنان می گویند: مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوتخفیفی بگیرند؛ ولی فرشتگان می 

 دانند.  جا میپذیرند و درخواستشان را بیرا نمی
ر به دنیا بازگردیم عمل صالح انجام  کاران: ما را از اینجا بیرون بر، اگدرخواست بد   

 دهیم. می
  صحبت با خدا  

 پاسخ خداوند: آیا در دنیا به شما عمر کافی ندادیم؟    سخنان دوزخیان در جهنم 
 گیرید. + اگر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را پیش می

 
 کنند. می از خدا  بدکاران از نگهبانان درخواست تخفیف                                                      

     صحبت با فرشتگان                                                       
 ان برای شما دالیل روشن نیاوردند؟ پاسخ فرشتگان: مگر پیامبر                                                 
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 هبیانگر حادث   ، پسشودد و روح در آن دمیده میآینکند، یعنی اجسام از خاک بیرون میها را در قیامت جمع میاینکه خداوند قطعاً انسان

 « جلوه دارد.  ة لقیامَ لَیَجَمعَنَّک م اِلی یَوِم ا» هها« بوده و در آیانسان ه»زنده شدن هم

 اِّلنسان  ا  یَنَبَّؤ»  هگردد، در آیاعمالش اعمّ از ماتقدم و ماتأخر آگاه می  هبه دست راست و چپ، انسان به هماعمال«  هاینکه با »دادن نام

رَ   « تجلی دارد. یَوَمئٍِذ بِما قَدََّم َو اَخَّ

 

 

 



 36صفحه  8مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                        فرهنگ و معارف اسالمی 
 

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

از حوادث قیامت آیاتی دارند که باید به آن  مود. نکته: بعضی   ها توجه ن
از  شنیدن صدایی مهیب: روزی که هر مادر شیردهی طفل شیرخوار خود را فراموش می  -1  آن روز    هیبتکند و مردم 

 رسند ... همچون افراد مست به نظر می 
 ها و زمین  مرگ اهل آسمان -2 اول همرحل
 »یوم ترجف االرض و الجبال ...« ها:تغییر در ساختار زمین و آسمان -3 
 «هها: »لیجمعنکم الی یوم القیامانسان هزنده شدن هم -1 
 کنار رفتن پرده از حقایق عالم )با نوری از جانب خدا(: اهلل نور السماوات و االرض  -2 

 برپا شدن دادگاه عدل الهی   -3 دوم همرحل
ؤُ  هدادن نام -4  بَّ ن  ر  «  ا اعمال: » ی  خَّ م  و  ا  دَّ ما ق  ٍذ ب  ئ  وم  نساُن ی   اال 
 حضور شاهدان و گواهان: »و اّن علیکم لحافظین ...«  -5 

 »الیوم نختم علی افواههم ...« 
 

 ترکیبی( -    66  ۀ صفح -   105)    3پاسخ: گزینه   -65

افتیم؛ آیا شما  گارمان به ما وعده داده بود، حق یداد: »آنچه پروردگونه مورد خطاب قرار رسول خدا )ص( کشته شدگان جنگ بدر را این

الهی را بیان داشت که در عبارت قرآنی »وَ مَن اَصدَُق    هنیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟« و با این کالم خود، راستی وعد

 خداوند اشاره شده است.   مِنَ اهللِ حَدیثاً« به راستی سخن

 های وجود شعور و آگاهی در برزخ است.ن پیامبر )ص( با کشته شدگان جنگ بدر، از نشانهسخن گفت
 

 مرگ  هتروح: دریافت تمام و کمال توسط فرشوجود حیات: توّفی  -1 
 الف( گفتگو با فرشتگان   های عالم برزخنکته: ویژگی

  وجود شعور و آگاهی -2 
 جنگ بدر ب( سخن گفتن پیامبر با کشته شدگان   
 اعمال  هالف( بسته نشدن پروند  
 ب( دریافت پاداش خیرات بازماندگان  وجود ارتباط میان عالم دنیا و برزخ   -3 
 ج( ارتباط متوفی با خانواده    

 ( 68و    66صفحات       -   105)  1پاسخ: گزینه   -66

تند؟  گویند: شما در ]دنیا[ چگونه بودید؟ گفاند، میکردهکنند در حالی که به خود ظلم  فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می

مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟ )هجرت از محیط   ما در سرزمین خود تحت فشار و 

قبل از مرگ  ا، آثار ماتقدمی است که  هفاسد( اعمالی که بعد از مرگ انسان جریان دارند، آثار ماتأخر خواهند داشت، امّا متبوع )علت( آن

 در دنیا انجام شده است.  
 در برزخ: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟      

 فرشتگان به بدکاران (: سخن1نکته )
 در آخرت: مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟      

 اثر ماتقدمی داشته است. ،(: هر اثر ماتأخری، قبل از خود2نکته )
 نتیجه =معلول  =تابع    (:           3نکته )

 سبب =علت   =متبوع                         
 

 دهم( ترکیبی    -   127  ۀ صفح   -   1010)   2پاسخ: گزینه   -67

آزمایی، پلید و از کارهای  های بختپرستی و تیرکاید؛ به راستی شراب و قمار و بتفرماید: »ای مردمی که ایمان آوردهخداوند در قرآن می

خواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را ها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می شیطانی است. پس از آن

طان هیچ تسلطی بر ما  های فریب اوست و این در حالی است که شیاز یاد خدا دور سازد و از نماز بازدارد.« این کارهای شیطانی، از راه

 ندارد.  
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 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 مهم در حل تست:   هدو نکت
:  هتوجه به استفاد -1  طراحان از اصطالحات جایگزین در کتاب درسی. مانند 
 

 عناد  دشمنی       
 عداوت 

:   هدانستن حکمت و فلسف  -2        احکام الهی بسیار مهم است؛ مانند 

 ( بازداشتن از یاد خدا 2( ایجاد کینه و دشمنی میان مردم و 1 ←. حکمت تحریم شراب و قمار 1
 ( دوری از گناه 2( تقویت یاد خدا در دل و 1 ←. حکمت وجوب نماز  2
 تقویت تقوا  ←. حکمت وجوب روزه  3

 ( 140و    137صفحات    -   1011)   4پاسخ: گزینه   -68

کند که در حدیث علوی »مبادا خود را برای ج جلوه میرسیدن به خودنمایی، در قالب جلب توجه و تبرّافراط در آراستگی ظاهری تا حدّ  

 شوی با انجام گناه به جنگ خدا بروی.« تبیین شده است. جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می

حدیث امام صادق )ع(: »خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد  تفریط در آراستگی به معنای کوتاهی در پرداختن به خود است که در  

 نکوهش شده است. آید.«و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می
 در آراستگی  

 جلب توجه )تبّرج(  تندروی =روی زیاده =افراط 
 نپرداختن به خود و ژولیده بودن  کندروی  =کوتاهی  =ُقصور =تفریط  

 

 ( 15  ه صفح   -   101)   2پاسخ: گزینه   -69

گویند. پس علیّتِ )علت آفریند و به چنین جهانی »حق« میاز آنجا که خداوند، خالقی حکیم است، هر چیزی را در جهان برای هدفی می

تِ وَ االَرضَ وَ ما خَلَقَنا السَّماوا  هبودنِ( حکمت الهی و معلولیّتِ )معلول بودنِ( حقانیت یا هدفمندی جهان صحیح است. این مفهوم در آی

ها را جز به حق خلق  هاست را به بازیچه نیافریدیم؛ آنها و زمین و آنچه بین آنو ما آسمان  »لَقناهُما اِلّا بالحقَّ:ِعبینَ ما خَوَ ما بَینَهُما ال

 نکردیم.« نهفته است.

خداوند، حکیم است.  
در نتیجه:
مند است.    ، جهان خلقت        ← هدف

: جهنتی در 
 شود. )حقانیت( حق نامیده می جهان         ←
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گونه که بوده، مجدداً خلق ها را نیز همانآوریم، بلکه سرانگشتان آنها را به حالت اول درمی های آنخداوند در آیات »نه تنها استخوان

»و برای ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین   هکند و در آیبه خلق سر انگشتان اشاره می  نامحدود خود  کنیم.« برای اثبات قدرتمی

ها را برای نخستین بار های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آنخود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان

فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس  »خداست که بادها را می  هن انسان اشاره دارد و در آیآفرید و او به هر خلقتی داناست.« به آفرینش نخستی 

گونه  آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین

 امکان معاد هستند.  ی از دالیلاست.« به نظام مرگ و زندگی در طبیعت اشاره دارد که همگ
 های پوسیده را دوباره زنده کند! آفرینش نخستین انسان: کیست که این استخوان -1  
 نبی  هایی از زنده شدن مردگان: عزیر نهبیان نمو -2 امکان معاد  

 فرستد... اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت: خداست که بادها را می -3  دالیل اثبات معاد
-گونه که بوده، مجددًا خلق میها را نیز همانقدرت نامحدود الهی: بلکه سرانگشتان آن  -4  

 نیم. ک
 الف( حکمت الهی  
  ضرورت معاد  
 ب( عدل الهی  
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یک از کارهای نیک او در آن داند هیچبه این دلیل است که انسان می «ال هُم یَحزَنونهای معتقد به معاد: »شور و نشاط در انسان ۀروحی

داند که خداوند حاضر و ناظر بر اعمال بیند؛ به عبارتی دیگر، میهایش را میخداوند او و تالش  کهداند  ماند و میپاداش نمی جهان بی

 د(   –اوست. )درستی موارد ب 

 اند.  موارد )الف( و )ج( به پیامد نترسیدن از مرگ در دیدگاه اعتقاد به معاد مربوط



 38صفحه  8مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                        فرهنگ و معارف اسالمی 
 

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

: به دلیل عقیده به پاداش و جزای الهی و العادهامید و انگیره و انرژی فوق  داشتن شور و نشاط  -1     
 بیند. میانسان را اعمال  اینکه خدا 

 ار اعتقاد به معادنکته: پیامدها و آث 
 نبستن به زندگی دنیا: به دلیل دل برای فداکاری ، شجاعت و آمادگی نترسیدن از مرگ  -2    

 ( 31  ۀ صفح     - 102)   3پاسخ: گزینه   -72

اه خداوند پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با کتاب راهنما برای ما فرستاده تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن ر

 حق به ما کمک کنند. )اعانه یعنی کمک کردن(  
 نکته: 

            سرمایه های 
 عقل  ←تشخیص راه حق 
 اختیار   ←برگزیدن راه حق 

 راهنمایان الهی  ←کمک کردن )اعانه( در راه حق 
                    

 ( 115و    114صفحات      - 109)   2پاسخ: گزینه   -73

دوستی و محبت به دوستان خدا، بایستی همچون محبت خدا، همراه با عمل و پیروی از آن باشد. قرآن کریم در مورد پیروی از دستورات 

وَ یَغفِر لَکُم ذُنوبَکُم وَ اهللُ َغفورٌ    فَاتَّبِعونی یُحبِبکُمُ اهللُفرماید: »قُل اِن کُنتُم تُحِبّونَ اهللَارسال شده است،  می خداوند که توسط پیامبر )ص(  

 رَحیمٌ«. 
 دوستی با خدا 

 باید همراه با پیروی، تبعیت و سرسپردگی باشد.     دوستی با دوستان خدا         
ّبون  اهلل                                                 ن ُکنُتم ُتح  عونیآیه: » ُقل ا  ب  اتَّ  ...«  ف 

 ( 17و    14صفحات    -   101)   2پاسخ: گزینه   -74

ای ندارند.« به مفهوم اصل قرار دادن ی در آخرت هیچ بهرهگویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ول»بعضی از مردم می  هآی همترج

»... اگر جمله را به جا آری  جهت با این بخش از کالم موالنا: کند و از ایناهداف دنیوی که مانع رسیدن به اهداف اخروی است، اشاره می

 و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی« مرتبط است.  

 :  است   ها بسیار مهم ارتباط ها و  نکته: دانستن قرابت 
 ای ندارند.  آیه: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت هیچ بهره 

 بهره شدن از اهداف اصلی بی   ←اصل قرار دادن اهداف فرعی                    
 هیچ نکرده باشی.   ←مولوی: جمله کارها را به جای آری.             کار اصلی را فراموش کنی  

 

 77  ۀ دهم صفح   6درس    1پاسخ: گزینه     -75

ها مهر خاموشی  خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آنکاران در روز قیامت سوگند دروغ میبد

 دهند.  کنند و علیه صاحب خود شهادت میها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن میزند و اعضای آنمی

 دسته شاهدان و گواهان قیامت را به خوبی باید بشناسیم؛ نکته: سه  
مال را در دنیا دیده   - 1 اع امامان )بهترین گواهان(: چون ظاهر و باطن  از  اند )ناظر و شاهد بوده پیامبران و  اند( و 

 اند.  هر خطایی مصون و محفوظ 
الهی: همواره مرا   - 2 مال را ثبت و  انسان   قب فرشتگان  مامی اع  اند.  ضبط کرده ها هستند و ت

انسان   - 3  ها مهر خاموشی  آن   نجات خود از مهلکه، خداوند به دهان   ای ها بر اعضای بدن: به دلیل سوگند دروغ 
انسان گواهی می ، زند و اعضای بدن به اذن او  می   شود.  دهند که موجب شگفتی و سرزنش در انسان می علیه خود 
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 ( زمان آینده گرامر    - متوسط - 101)  2پاسخ: گزینه   

 کنند تقویت خواهد کرد. ای دانش آموزانی را که خود را برای کنکور آماده می های ماز دانش پایهکنم که تستفکر میترجمه: 

Educational Box 

مه مازی :       های عزیز و دوس داشتنی سالم و درود خدمت ه
یا نه؟!   going toو    willهای  ببینیم تفاوت بریم    در چی هستش؟ و اصال تفاوتی دارند 

از نظر معنایی هیچ تفاوتی بین این دو تا وجود نداره و یکی هستن. بزارید یه مثال براتون بزنم: ببینید بچه   ها در کل 
I will go to scool tomorrow.= I am going to school tomorrow= مدرسه خواهم رفت. من فردا به    

 بندی کنم: هاشو براتون طبقه ها چیا هستن؟ بزارید تفاوت : حاال تفاوت  
1  .going to   منظم لحاظ کاربردی  از  به  برای کار   willتر  و  برنامه های  هستش  قبل  در حالی  ریزی شده  از  استفاده میشه 

مات آنی و لحظه   willکه   می  ای استفاده میشه. برای تص

 مثال بزنید؟ : میشه یه  

ما! به مثال    های زیر توجه کنید. : چرا که نه! حت
A: Someone is knocking the door.  
B: I wil l open. 

میم   استفاده    willگیری نشده بود پس ما از  : دقت کردید چی شد؟ چون در لحظه در زده شد و آنی بود و از قبل تص
 کنیم. ولی حاال به مثال زیر توجه کنید: می 

I 'm going to Shahindej next Friday.  

معه    میگیم که من ج داریم  مثال  این  برنامه به شاهین   آینده :در  قبل  از  رفت. پس  روز  دژ خواهم  در  ریزی کردیم که 
معه بریم. پس انتخاب ما    هستش. going to مشخص یعنی ج

از کدوم استفاده می خوایم یه پیش : حاال ببینیم وقتی می   انجام بدیم   کنیم؟ بینی 

این یکی رو بلدم میشه توضیح بدم؟   : آقا اجازه من 

  . .. ! بفرما  :بله چرا که نه!

استفاده می کنیم. ولی اگر صرفا    going toبینی کنیم در این صورت از    پیش   اساس شواهد و مدارک موجود گر بر  : ا 
 :  یه مثال رو بریم   بیایید با هم   ☺استفاده می کنیم.   willپیش بینی کنیم از    اساس نظرشخصی خودمون بر  

1. Look at those clouds in the sky, it seems that it 's going to rain. 

مین  ابرها( پیش : ه اینجا بر اساس شواهد موجود) از  طور که دیدید در   کنیم. استفاده می   going toبینی کردیم پس 
2. I think that we   will see sunny sky in Tabriz next week. 

از  : اینجا هم بر اساس نظر شخصی پیش   کنیم. استفاده می   will بینی کردیم، پس 

    نقص و عالی بود. : آفرین دخترم توضیحاتت بی  

می   وقتی  هستش که  هم  این  تا  دو  این  دیگ  تفاوت  از  :  بزنیم  حرف  آینده  حقایق  مورد  در  وقتی    willخوایم  و 
از    خوایم می  اتفاقی که قراره در آینده رخ بده   کنیم. برای مثال: استفاده می   going toدر مورد 

1. The sun will set in the east tomorrow.  
2. My friend is going to partake in our competition.  

تفاوت   خب  تفاوت :  ولی  بودن  مینا  ه اساسی  دیگه های  جزئی  زیاد  های  داره که  هم  مینارو  ای  ه پس  نیس،  لزامی  ا
 خوب یاد بگیرید. 
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 ( های قیاسی و برابری صفت گرامر   - دشوار  - 102)  1پاسخ: گزینه   

 معلم به ما گفت که نمرات محمد بهتر از رضا است.ترجمه: 

هم به دلیل   3مقایسه می کرد( غلط هستش. گزینه  )باید با نمرات رضا    مقایسه کردهخود رضا  به دلیل اینکه نمرات محمد را با    4و2های  ت کنید که گزینهقد

درست   تبدیل شود تا گزینه  as good asبه ساختار     as well as اینکه سوال داره دو تا اسم)نمرات( و نه عمل افراد را مقایسه می کند پس باید ساختار

ستفاده کنیم و هرگاه عمل دو فرد مورد مقایسه قرار گیرد از قید بین دو از صفت ا   asشود. پس دقت کنید هرگاه که دو اسم با هم مقایسه شدند باید بین دو  

as  استفاده می کنیم به همین راحتی☺ 
EDUCATIONAL BOX 

می ها  خب بچه   کنم براتون. خوام که براتون صفات رو هم توضیح بدم، فقط نکات مهم رو یادآوری می ن

یک  :  با  یک چیز  مقایسه  برای  میگم که  استفاده می به طور خالصه  برتر  از صفت  دیگه  یک  چیز  مقایسه  برای  کنیم. 
 کنیم. استفاده می   as......asکنیم. برای برابری هم از ساختار  چیز با بقیه چیزها از صفت عالی استفاده می 

برتر)تفضیلی( و برترین)عالی( رو هم دیگ  بلدید ولی بهتون یه    ه قواعد درست کردن صفات  متون  مئنم ه میگم چون مط ن
از کتاب ر   ها هم دیده باشید( مز میگم که بتونید سواالت ترتیب صفات رو باهاش بزنید.)که شاید تو خیلی 

 +اسم موردنظر: عکاس شرمجه 
عدد    + کیفیت   + + جنس + ملیت + رنگ + شکل+ سن + اندازه  + هدف  اسم     

 
Didn't the woman look lovely in that......... silk dress?(  (  تجربی   93سراسری   
1. beautiful long green 2. Long beautiful green 
3. green beautiful long 4. Long green beautiful   

 ☺جواب ما هستش با توجه به اون رمز   1گزینه  : 
 

 بگید کیفیت و هدف چی هستن دقیقا؟ : آقا میشه  

 میگم: :چرا که نه!! االن  
نظر   واقع  در  و  صفت کیفیت  نظر  لباس  بودن  زیبا  اینجا  مثال  میده  نشون  رو  اسم  اون  به  نسبت  ما  احساس  و  شخصی 

!! میگ که اسم موردنظر هدف از وجودش چیه و به چه دردی   مش معلومه دیگ! عقیده ما هستش. صفت هدف هم از اس
 خوره؟! می 

مین خوشی و راحتی!   به ه
مراری  – متوسط  - 103)   4پاسخ: گزینه     ( گرامر گذشته است

ام خودکشی کرد. پلیس از من پرسید دیروز همین موقع در حال انجام چه کاری بودم وقتی که همسایه رجمه:ت  

☺پررررر 2و1های کنیم و گزینهتوجه کنید که به خاطر این که زمان مشخصی وجود داره)قبل و بعد دیروز همین موقع( ما از زمان گذشته استمراری استفاده می  
رو انتخاب می کنیم چون یه نکته ظریفی داره...  4هم گزینه  4و   3های بین گزینه  

  ای که بعد از حروف ربط می آید( را به شکل پرسشی مطرح کنیم.)جمله  حق نداریم جمالت پیرو یا وابسته
EDUCATIONAL BOX 

پایه ها در گرامر مربوط به زمان بچه :    بگیرید. ای و کلیدی اون رو خوب یاد  ها سعی کنید مفاهیم 
مش پیداس  از اس مونطور که  مراری ه .   زمان گذشته است  مربوط به گذشتس..

ادامه   اون هم  از  بعد  تا  و  مل مشخصی شروع شده  یا ع زمان  یک  از  قبل  از  در گذشته که  ملی هستش  به ع مربوط  ثانیا 
 . ☺داشته 

مقابل هم می  دیاگرام  در  مونطور که  زما ه از  قبل  مل مشخص  یاع زمان مشخص  این  ما  بینید  و کاری که  ن حال هستش 
مکنه بعد اون هم ادامه پیدا کنه.  مراری نشون بدیم قبل اون شروع شده و م  میخوایم با گذشته است
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انعکاسی و افعال وجهی ترکیبی از گرامر های     - سخت  - 104و 103)   4پاسخ: گزینه    مایر   ( ض

 ظریفی نهاده شده که پایین نوشتمش:نکته  4در گزینه   لیکامال درست هستند و  3،2،1های گزینه
  her own composition یا    her compositionتوانند در حکم صفت قرار بگیرند و در اینجا باید از ترکیب  ضمایر تاکیدی و انعکاسی نمی

 توانند به عنوان مالکیت در جمالت قبل از اسم قرار بگیرند. و ضمنا این ضمایر نمی  استفاده کنیم.
EDUCATIONAL BOX 

میدونن   ها بچه   اکثر :  یر  بین   فرق   ن ما ☺کنم می   روشنتون   االن   پس .  هستش   چی   در  تاکیدی   و   انعکاسی   ض   
مایر یر  این   که   صورتی   در:  انعکاسی   ض ما مله   مفعول   عنوان   به   ض مله   فاعل   از  بایستی   بگیرند   قرار  ج   در  و   کنند   تبعیت   ج

یر  این   و   دهد می   انجام   خودش   روی   یا   خودش   برای   را   کار  این   فاعل   واقع  ما مله   معنای   چون   نیستن   شدن   حذف   قابل   ض   ج
معنای  بچه . شود می   ناقص  نظر گرفتن  در  بویژه  و  ساده  نکات  مین  ه درنظر گرفتن  با  دیدید  مبحث  این  از  تستی  اگه  ها 

مله به راحتی میشه تست رو زد.   ج

مله زیر درست هست یا نه؟ : خب بچه    ها به نظرتون ج
I turned back and saw one of my old friends behind myself.  

 : خب آقا درست هستش به نظرم چون مشکلی نداره. 

اشتباهی   تو  ☺:متاسفانه سخت در  بزرگی  دام  میتونه  توجه کنید که خیلی مهم هستش و  زیر خوب  نکته  به  !!! پس 
 ها براتون پهن شه... تست 

از زبان فارسی داریم ی بعضی وقت   :نکته بسیار مهم:   می که  انگلیسی ایجاد می ها عل اینجا  ه تداخلی با زبان  کنه و 
این سوتفاهم می  از  از حروف اضافه خوام یکی  ای که فقط برای نشان دادن  هارو رفع ابهام کنم. دقت کنید که بعد 

مراهی(( به کار می   ))مکان((،  مایر انعکاسی نیست، چون اصال در این  رود  ))مجاورت(( و ))ه نیازی به استفاده از ض
می حالت کاری بر روی مفعولی که بعد این حروف اضافه می  شود. پس جمله باال هم باید به صورت زیر  آید انجام ن

 در بیاد... 
I turned back and saw one of my old friends behind me. 
   

 ( 19صفحه    به   لغت مربوط   - متوسط  - 101)      3: گزینه  پاسخ     
 . اندازدبه خطر می   را  های تازه متولد شدهدانشمندان بر این باورند که زنان باردار نباید سیگار بکشند، در غیر این صورت زندگی بچه  ترجمه:

 ( کار   کتاب  18فحه  ص   به   لغت مربوط   -   ساده - 101)  1پاسخ: گزینه      

پیشرفتآموزان میدانشترجمه:   انگلیسی را در یک  توانند با شرکت در موسسات مختلف  گر )نظاره  ساله بررسی کنند   4  دورهشان در 

 باشند(. 
 ( کتاب اصلی   65  لغت مربوط به صفحه   – متوسط  - 102)       4پاسخ: گزینه   

های مجازی است )مناسب نیست( تا از طریق آن در کالس  مناسبآموزان به سختی  های سنی دانشرجمه: برنامه شاد برای تمامی ردهت

 درگیر روند یادگیری شوند. 
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 ( کتاب اصلی   50  صفحه   لغت مربوط به   –   ساده - 102)      3پاسخ: گزینه   

 . دهد می  کاهش هم  را اهداکننده  خون فشار دیگران، زندگی  نجات بر افزون که  است مفید و موثر کارهای از یکی خون اهدایترجمه: 
 ( اصلی کتاب   43لغت مربوط به صفحه   – متوسط  - 102)    2پاسخ: گزینه   

 شوند. ها به طرز فجیعی کشته میو انسان  ها وجود ندارد زیرا خشونت حرف اول را میزندای از انسانیت در جنگنشانههیچ ترجمه: 
 کتاب اصلی(   82لغت مربوط به صفحه   -   سخت - 103)    4پاسخ: گزینه   

 .در حال شیوع است درصد سریع تر و خطرناک تر از نوع قبلی  70ای علمی اخیر، کرونای جدید انگلیسی تقریبا بر اساس یافته هترجمه: 

 ( کتاب کار  44لغت مربوط به صفحه    –   متوسط - 103)    4پاسخ: گزینه   

بهتر است که دانشجو معلمان کالس های مدرسین خود را نظاره گر باشند تا اینکه بتوانند در سال های آتی روی دانش آموزان    ترجمه:

 خودشان)در امر تدریس( تاثیرگذار باشند. 
 کتاب اصلی(   102لغت مربوط به صفحه    –   سخت - 104)  3پاسخ گزینه   

 برای رشد و تکثیر خود نیاز دارند.  مساعدی ، آن ها به محیط کنیمهایی که مطالعه میبر اساس نوع باکتریترجمه: 

Hospitable= مهمان نواز)در مورد انسان(، مساعد)در مورد محیط(   
 ترجمه متن کلوز:

.  رود می  دریا   به  که  کنیم می  تماشا   را   کشتی  زمانیکه  تواند اتفاق بیفتد این امر می  بله   است؟  جهان   یک  زمین   کره  که  ببینیم  توانیممی  آیا

  کشتی   سپس  و  شود،می  ناپدید  کشتی  قسمت انتهایی  ابتدا.  کندمی  شدن  ناپدید  به  شروع  کشتی  که  بینیممی  کنیم،  تماشا  نزدیک  از  اگر

 از آن را   دیگری  چیز  هیچ  سپس  و  ببینیم،  را  کشتی  باالی  قسمت  توانیممی  فقط  ما  که  زمانی  تا  رود،میتر  پایین  و  پایین  رسدمی  نظر  به

  آرامی  به  را  ها پرتغال   و   درون یک پرتغال فرو ببرید  رایک سوزن  .  است  زمین   همان  کند؟ می  پنهان  ما  دید  از  را  کشتی  چیزی  چه.  بینیمنمی

 .شودناپدید می زمین روی کشتی  یک که همانطور درست ،  شودمی ناپدید  سوزن که دید خواهید شما. کنید دور خود از
 

 (       متوسط )    2پاسخ: گزینه   

 هستش.   sailsیعنی  2جواب گزینه 
 (       متوسط )  1پاسخ: گزینه   

 متفاوت بودن، فرق کردن ( 4  نگاه کردن ( 3  تصدیق کردن ( 2   ناپدید شدن ( 1
        ( متوسط )     4: گزینه  پاسخ  

 به نظر رسیدن( 4  بذر پاشیدن ( 3 کشتیرانی می کند ( 2   می بیند ( 1
      )متوسط(     2: گزینه  پاسخ  

 به دقت ( 4 به طور نزدیک، دقیقا ( 3  به آرامی( 2  تصادفا، به تصادف ( 1 
       ( متوسط )     4: گزینه  پاسخ  

 باشد. می just as یعنی  4جواب گزینه 
 ترجمه متن اول: 

 اندازی  راه  برای  روشنایی،  کردن،  گرم  برای  انرژی  از  ما.  کنندمقدار زیادی از آن را استفاده می   –  کنندمی  استفاده  انرژی  از  هاخانه  بیشتر

 برق  کیلووات  ها ده   روز  هر  ها خانه  بیشتر  زمستان،   در.  کنیممی  استفاده...    و   یخچال  لباسشویی،   ماشین  تلویزیون،مانند    خود  خانگی  لوازم

 مردم   بیشتر  که  محسوب شود  خانه  نوعی  تواندمی  که  گرفتهقرار    ناتینگهام  دانشگاهخانه مورد مطالعه    یک  .کنند می  مصرف  گاز  آن  معادل  یا

  کنندمی   استفاده   آنها  که  انرژی  بیشتر:  کنندنمی   استفاده  چیزی  هیچ  از  عمالا   ها خانه  نوع  این .  کنند   زندگی  آن  در  دیگر   سال   پنجاه   در

 روشن  را  برق  چراغ  یک   پنجره  بدون  هایاتاق   در  که حتی   است  الزم  ندرت  به  روز،   طول  در  . شودمی  تأمین  زمین  یا   باد   خورشید،  از  مستقیماا

  که   ببینید  توانید می  آنها   دیدن  با .  شودمی  منتقل  اتاق  هر  داخل  به   باال  انعکاسسطح      با   آلومینیومی  هایلوله  طریق  از  خورشید  نور.  کنید

  مجهز   خانه.  شودمی  حاصل  باد  یا   خورشید  از  انرژی  این  بیشتر  اما  -  است  الزم  انرژی  شب  در  البته  !کنندمی  منعکس  را  نور  چقدرها  این لوله

الکتریسته یا  .  دارد  بادی  توربین  برق   مولد   یک  همچنین  و  کنندمی  تولید  برق   روز  طول  در  که  است  فتوولتائیک  خورشیدی  صفحات  به

توسعه   کشورهای  در  مردم  بیشتر  روزی  اگر  .شودمی  استفاده  آن  از  نیاز  صورت  در  و  شودمی  ذخیره  باتری  در  یا  ،  شودمی  مصرف  مستقیماا

 گذشته  مشکل است  ممکن زمین  کره  شدن  گرم  و   رود می  بین  از  امروز  های آلودگی  بیشتر کنند،  زندگی  خانه  این   مانند   هایی خانه  در   یافته

 . باشد
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 (      دشوار )     2پاسخ: گزینه   

 ؟ بر اساس متن کدام گزینه درست است  -93

 .ندارند انرژی ازمردم  موثرتر  استفاده چگونگی مورد در تحقیق به ایعالقه ها دانشگاه ( 1

 . است بر زمان عملی  واقعی  زندگی  دردهند  نشان می آزمایشات آنچه بردن کار به که است بدیهی ( 2

 . رودنمی بین  از آلودگی چیست، هاانرژی این منابع  و کنند می استفاده انرژی از چگونه مردم اینکه از نظر صرف( 3

 .است برابر  شب و روز در کنند می استفاده  ها خانه که گازی میزان( 4
       )متوسط(     3: گزینه  پاسخ  

 است؟ به چه معن خط نهمدر  generate کلمه -94

 منتقل کردن.4  تولید کردن . 3   مصرف کردن . 2  نابود کردن. 1
       ( متوسط )     2: گزینه  پاسخ  

 که زیر آن خط کشیده شده است به چه چیزی اشاره دارد؟  themکلمه  -95

   روز نور یا خورشید نور. 1

    . اندشده ساخته آلومینیوم از که  خاص هایلوله از برخی  .2

    فتوولتائیک خورشیدی هایپنل. 3

 های بادی. توربین4
       )دشوار(    3: گزینه  پاسخ  

 توان از متن استنباط کرد؟کدام یک از موارد زیر را می   -96

 . کنند می مصرف زیادی انرژی سنگ زغال سوزاندن با   هاخانه اکثر زمستان در( 1

 .است زمان از مستقل  کامالا  استفاده مورد  برق  مقدار( 2

 .دارد وجود شدیدی رابطه هاخانه انرژی مصرف نحوه و  آلودگی بین( 3

 . هستندپایان ناپذیر   همه و دارد مختلفی انواع انرژی( 4
 ترجمه متن دوم: 

 فقط   آنها .  گوش  نه  و   دارند  چشم  نه  آنها.  معناست  چه  به  دریا   کف  در  نور  دانند نمی  که  هستند  موجوداتی  که  د ندهمی  نشان  تحقیقات

  زندگی   کودکی  گویی. ندارد  وجود  ستاره  و   ماه   خورشید،  تابستان،  زمستان،.  ندارد  وجود  آنها  برای  روزیشبانه  هیچ. کنند   احساس  توانندمی

 انداز   چشماین  !  است  متفاوت چقدر  خودمان   زندگی .  ندارد  شنیدن  و   دیدن  برای  چیزی  است،   کرده  سپری  رختخواب  در  تاریکی   در  را  خود

آن .  دهدمی  نشان  ما  به  را  خورشید  غروب  و  برق  و   رعد  ،ها شهاب  ها، ستاره  و  ماه   خورشید،  -   سرمان  باالی  آسمانهای  و   ما  پاهای  زیر  زمین

ما  .  ییمبوما می  ،چشیمما می  کنیم،می   احساسما  . هستیم  موسیقی  و دریا   صدای  ،هاصدا  شنیدن  به  قادر ما.  دهد می نشان  ما  به  روز  و  شب

 ! هستیم شانس خوش چقدر
       ( دشوار )     4: گزینه  پاسخ  

 است............  مورد  در عمدتا داستان این که گفت توانمی ،متن از قضاوت با  -97

   دریا  کف در  دریایی موجودات زندگی. 1

    کنند می درک را فصول تغییرات دریا  اعماق  در موجودات چگونه .2

   دریا  و زمین در موجود موجودات  تفاوت. 3

 احساسات  نظر از موجودات برخی به نسبت انسان برتری. 4
       ( دشوار )    2: گزینه  پاسخ  

 ................  داستان در  دریایی موجودات  که یابیممی در -98

 همان احساساتی را دارند که ما داریم. ( 1

 . ندارند بینایی چنینهم و  شنوایی حس هیچ( 2
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 . رسدنمی عمق به نوری هیچ زیرا کنید  زندگی تاریکی  در( 3

 اند کرده عادت آن به آنها زیرا شنوند نمی را دریا صدای( 4

       ( ساده )     3گزینه    پاسخ:  

 از لحاظ معنایی به کدام یک از موارد زیر نزدیکتر است:  در متن، " Beneath "کلمه -99

 ( باال 1

   کنار( 2

 زیر( 3

 باال ( 4
       ( متوسط )     4: گزینه  پاسخ  

 . است شده تشبیه................  به تاریکی در کودک  متن در -100

 . ندارد وجود فصلی   هیچ که کندمی زندگی جایی  در که  کسی( 1

 .المسه  حس بدون حیوانی( 2

 .ندارد قرار محیط تأثیر تحت که ناشنوا  کودک یک( 3

 . ندارد شنیدن و دیدن توانایی  که  دریایی موجودی( 4
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   ( 10و   9صفحۀ  -متوسط -121)   1گزینه   :پاسخ 101

 های شناخته شده توسط کاوشگران است.ترین کهکشانکهکشان راه شیری یکی از بزرگ

نیز : منظومه شمسی در لبه یکی از بازوهای کهکشان راه شیری قرار دارد در نتیجه خورشید که در مرکز این منظومه قرار دارد  2گزینه  

 در لبه یکی از بازوهای آن قرار دارد.

غبار است،    ای که اغلب گاز و گرد و ها از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره: طبق تعریف کتاب درسی، کهکشان3گزینه  

 اند.اند که تحت تاثیر نیروی گرانش متقابل، یک دیگر را نگه داشتهتشکیل شده

 درحال   هاکهکشان  و  است  گسترش  حال  در  کیهان  دهند کهمی  نشان  های نجومیگیریکتاب درسی، اندازه  9: طبق کادر صفحه  4گزینه  

 .هستند  یکدیگر دورشدن از

    (12 صفحۀ -متوسط باال -112)   4گزینه   :پاسخ 102

 با توجه به قانون سوم کپلر داریم: 

P d d ( ) d / km2 3 3 3 2 6 98 64 150 10 9 6 10= → = → =   =  

 فاصله سیاره از زمین   = 64  - 1  =  63واحد نجومی                                                                                               
 ( 14 صفحۀ -سخت   -121)    3گزینه   :پاسخ 103

  روز بیست  شرعی  بدون سایه و به هنگام ظهر  رآذروز پنجم    شرعی  به هنگام ظهر   با توجه به محل تقریبی میله و موقعیت جغرافیایی آن،

 خواهد داشت. شمالای به سمت سایه آذر و دوم

 

 

 

 

   (19و   18 صفحۀ -متوسط -121)  4گزینه   :پاسخ 104

نهایت  شود و با ادامه فرورانش در  ای مجاور خود فرورانده می در مرحله سوم از چرخه ویلسون، ورقۀ اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقۀ قاره

 شود.اقیانوس بسته می
 بررسی سایر موارد: 

ها، مانند اقیانوس آرام، در بخشی از آن، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه اقیانوسی دیگر : در مرحلۀ بسته شدن و در برخی اقیانوس1گزینه  

 شود. فرورانده شده و منجر به درازگودال اقیانوسی و تشکیل جزایر قوسی می

 خمیرکره،   مذاب  مواد  و   شودمی  شکافته  یاقارهتۀ  پوس  از  بخشی  ،سست کره  همرفتی  هایجریان  تأثیر  تحت   بازشدگی   مرحله: در  2گزینه  

 .رسندمی  زمین سطح به و نموده صعود

  راو...  زاگرس، هیمالیا  مانند  هایی کوه  رشته و شده  فشرده رسوبات ها، ورقه برخورد و اقیانوس شدن بسته با: در مرحلۀ برخورد، 3گزینه 

 . آورندمی وجود به
 

 ( 17 صفحۀ -متوسط باال -121)  3گزینه   :پاسخ 105

 انقراض دایناسورها و پیدایش نخستین گیاهان گلدار در دوره کرتاسه از دوران مزوزوئیک است. 
 

 رویداد زیستی  دوره  دوران 

 نخستین دوزیست  - نخستین گیاهان آونددار  دونین  پالئوزوئیک 

 پیدایش نخستین خزنده  کربنیفر 

 انقراض گروهی پرمین 

 تنوع دایناسورها  –نخستین پستاندار  –نخستین پرنده  ژوراسیک  مزوزوئیک

 انقراض دایناسورها  –نخستین گیاهان گلدار کرتاسه 
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 ( 18 صفحۀ -متوسط -112)   4گزینه   :پاسخ 106

به مرحله گسترش چرخه ویلسون است    بستر شود مانند  اقیانوسی مشاهده می  ۀکه طی این مرحله، تشکیل پشتشکل مقابل مربوط 

 آفریقا است. از عربستان که در نتیجه دورشدن سرخ دریای  و از آفریقا جنوبی آمریکای شدن که حاصل دور اطلس اقیانوس
 

 

 
 

 

 

 ( 15و  14 صفحۀ -متوسط باال -112)   2گزینه   :پاسخ 107

ها در  ایختهیاک  کره فراهم و زندگی انواع ت  آب( و تحت تأثیر انرژی خورشید، شرایط برای تشکیل زیست  ۀها )چرخبا تشکیل اقیانوس

 زیست   محیط  شرایط  ابتدا  جهان،  آفرینش  در  خداوند  که  دریافتند  دانشمندان  شناسی،  زمین  شواهد  به  توجه  اب   د.عمق آغاز ش  دریاهای کم

یکی از شرایط بوده   آب  چرخۀ  آمدن  وجود  به  و  اولیه  دریاهای  تشکیل  .است  آفریده  پیچیده  تا   ساده  از  سپس جانداران را  و  کرده  مهیا  را

 گسترش  زمین  کرة   در  و   شد  بزرگ  آنهاثۀ  ج  سال،  میلیون  70ــ  80طی  در  و   کربونیفر، ظاهر  دورة  اوایل  در  خزندگان  مثال،  عنوان  به  است.

 . یافتند
 ( 28 صفحۀ -سخت -212)  3 گزینه  :پاسخ 108

 . باشد( می%12)، بیشتر از درصد وزنی فلدسپارهای پتاسیم(%16)های رسیها و کانیتوجه به جدول زیر، مجموع درصد وزنی پیروکسنبا  
 درصد وزنی  سیلیکات پوسته  درصد وزنی  سیلیکات پوسته 

 %5 هاآمفیبول %39 فلدسپارهای سدیم و کلسیم

 %5 میکاها %12 فلدسپارهای پتاسیم 

 %5 های رسی کانی %12 کوارتز 

 %3 هاسایر سیلیکات %11 ها پیروکسن

 ( 31 صفحۀ -متوسط -122)   4گزینه   :پاسخ 109

 که تا حدی عمق، از بردارینمونه و پیشرفته  هایدستگاه با حفاری زمین، زیر در  معدنی تودة یک تقریبی موقعیت شدن مشخص از پس

های کانی  شناسایی  و  معدنی  مادة  کیفیت  یا فلز  عیار  تعیین  برای از حفاری، شده تهیه های نمونه. گیردمی  انجام  دارد،  وجود  معدنی ة ماد

 . گیرند می قرار بررسی مورد  شیمیایییۀ تجز هایدستگاه  یا میکروسکوپ و توسط آنجا در و  حمل آزمایشگاه به آنها در موجود

 در  غلظت کافی و   حجم  با   عنصر  یک  که شودمی  آغاز   برداریبهره  صورتی  در  تنها   و  است  پرهزینه  اغلب  کانسنگ،  یا   معدنی   ماده   استخراج

 .  باشد داشته وجود معدنی  مادة 

 ( 37 صفحۀ -متوسط -122)  2  گزینه  :پاسخ 110

امکان های زیر، ها با توجه به شکلکه از بین این  ... و( مرجانی) ریفی  نمکی، گنبد  گسلی، تاقدیسی، : مانند دارند  مختلفی انواع گیرهانفت

 این وجود دارد که در نوع گنبد نمکی، نفت خام در بیشتر از یک نقطه محبوس شود. 
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 ( 30 صفحۀ -متوسط -122)  3 گزینه  :پاسخ 111

 بلورهای   رشد  برای  شرایط  باشد،  فراوان...    و  اکسید  دی  کربن  مانند  مواد فرار  و  آب  مقدار  ماگما،  اعظم  بخش  تبلور  از  پس  که  صورتی  در

 بعضی   برای  مهمی   کانسار  تواند   می  که  شودمی  تشکیل  پگماتیت  نام  به  درشت،  بسیار  بلورهای  با   هایی سنگ  و   فراهم   سنگ،  دهنده   تشکیل

 . باشد مسکوویت  مانند صنعتی  هایکانی  یا  زمرد مانند گوهری  هایکانی   بعضی  و لیتیم مانند  خاص عناصر

 ( 31 صفحۀ -متوسط -212)  3 گزینه  :پاسخ 112
  وجود   آن   در  معدنی  ذخایر  تشکیل  احتمال  که   را  مناطقی  ،صحرایی  بازدید  و  زمین شناسی  هاینقشه  بررسی  با  شناسانزمین  اکتشاف،  مرحله  اولین  در

 .کنندمی  شناسایی  دارد،

 

 

 

 

 

 

 ( 35و  33 صفحۀ -متوسط -122)   3 گزینه  :پاسخ 113

کوارتز نیمه   نوع  یک  عقیق،.  شودمی  عرضه  در بازار  مختلف  هایتراش  و   هانام  به  که  متنوع است  هایرنگ   با  سیلیسی  کانی   ⇠  عقیق

 شود.می ایران یافت نقاط از بسیاری در که قیمتی است

آن   به  دلیل  همین  به  است  زیتونی  سبز  رنگ  به  و  سیلیکاتی   کانی،  این.  گویندمی  زبرجد  اُلیوین،  کانی  قیمتی   و  شفاف  نوع  به  ⇠  زبرجد

 شود.          می گفته اُلیوین

 قرمز تیره  آن،  رنگ  ترینفراوان.  شودمی  دیده ...    و   نارنجی   زرد،   قرمز،  سبز،   رنگ  به  معموال  که   است  سیلیکاتی   هایکانی  از  ⇠  گارنت

 است.

 دارد.  رنگین کمانی درخشش که(  گران بها اُپال  به معروف) سیلیسی گوهر  نوعی ⇠ اپال 

 ( 42 صفحۀ -متوسط -312)   4 گزینه  :پاسخ 114

 .کندمقدار رواناب کم می از  آب بیشتری جذب زمین شده و  هرچقدر پوشش گیاهی یک منطقه و میزان نفوذپذیری خاک آن بیشتر باشد،

 ( 84 صفحۀ -سخت -312)   4 گزینه  :پاسخ 115

 دهیم: گرم تبدیل کرده سپس در فرمول سختی کل قرار می ابتدا مقادیر مطرح شده در جدول را به میلی

                                                                                                               2+Mg1/4+  2+Ca 5/2TH =       سختی کل 
: چاه     ATH  =5/2 )5/13 + (1/4)5/82 =(  372میلی گرم در لیتر                                                                                 

A 
   B: چاه      BTH  =5/2 )8/47 + (1/4)95 =(  509میلی گرم در لیتر           

   C: چاه      CTH  =5/2 )55 + (1/4)125 =(  650میلی گرم در لیتر                                                                                        

 D: چاه       DTH  =5/2 )60 + (1/4)141 =(728میلی گرم در لیتر              )سختی بیشتر(                                                            

 ( 51 صفحۀ -متوسط -312)  3 گزینه  :پاسخ 116

                                                 

 

 

 

 منابع آالینده آب زیرزمینی

  
                                                     

 

 

نمونه های تهیه شده از حفاری، برای 
و تعیین عیار فلز یا کیفیت ماده معدنی

شناسایی کانی های موجود در آنها به 
آزمایشگاه حمل و در آنجا توسط 

میکروسکوپ و یا دستگاه های تجزیه 
. شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرند

پس از مشخص شدن موقعیت تقریبی 
یک توده معدنی در زیر زمین، حفاری 

با دستگاه های پیشرفته و نمونه 
برداری از عمق، تا حدی که ماده 
.  معدنی وجود دارد، انجام می گیرد

این حفاری ها ممکن است تا صدها 
.متر ادامه یابد

در اولین مرحله اکتشاف، زمین 
شناسان با بررسی نقشه های 

زمین شناسی و بازدید صحرایی، 
مناطقی را که احتمال تشکیل 

ذخایر معدنی در آن وجود دارد، 
.شناسایی می کنند

کننده از یک نقطه مشخص مانند یک چاه فاضالب )چاه جذبی(  مواد آلوده  ⇠ اینقطه

 . شوندوارد آب زیرزمینی می طورمستقیمه ب

  های های آلوده از سطح مراتع، و یا زمینوسیله رواناب  کننده بهمواد آلوده    ⇠  ایغیرنقطه

 . شوندزمین نفوذ کرده و وارد آب زیرزمینی می کشاورزی به
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 ( 84 صفحۀ -متوسط -312)   2 گزینه  :پاسخ 117

.  دارد  بستگی   آب   شده توسط  طی   مسافت  و   دما   آب،   نفوذ  سرعت  ها، سنگ  و   هاکانی  جنس  به  زیرزمینی  آب  در   شده   حل   هاینمک  غلظت

 دارد.  خود مسیر هایکانی  انحالل برای  زیادی فرصت زمین، زیر در آهسته حرکت ضمن آب،

 ( 44 صفحۀ -متوسط -312)   4 گزینه  :پاسخ 118

 . گذاری بیشتر استتر و رسوبسرعت کم Bطۀ سرعت و فرسایش بیشتر است و در نقA  طۀدر نق
 ( 53 صفحۀ -متوسط -312)   1 گزینه  :پاسخ 119

 .شود می خاک خیزیحاصل موجب  که است مناسبی ترکیب  گیاخاک،  یا  مناسب کود از استفاده  و رسی و ایماسه  خاک مناسب مخلوط
 ها: علت نادرستی سایر گزینه

 گیردنمی  صورت  خوبی  به  هوا  و  آب  گردش  که  طوری  به  است  کوچک  بسیار  آن  ذرات  بین  فضای  بنابراین  است،  ریزدانه  بسیار  رس،  خاک

  رشد  برای  اما   دارد،   خوبی  زهکشی یعنی،  کند می  عبور  ذرات  میان  از راحتی  به  آب  شنی،  هایدرخاک.  نیست مناسب  گیاهان   رشد  برای  و

 . ( 3و  2)نادرستی  داردنمی نگه خود در را مغذی مواد و آب چون باشد،نمی  مناسب  گیاهان

 (.4)نادرستی  باشدمی ها باغبان و کشاورزان دلخواه خاک است، رس و  الی ازماسه،  ترکیبی که لوم خاک

 ( 63و  62 صفحۀ -متوسط  -412)   4 گزینه  :پاسخ 120

ها باشند؛ مانند پی  گاه مناسبی برای سازهتوانند تکیههای آذرین، میسنگ .ها در برابر تنش وارده، متفاوت استانواع سنگ مقاومت

 . است سنگ گابروسنگ سد امیرکبیر که از جنس 

 . باشد گاه خوبی برای احداث سازه می که فاقد حفرات انحاللی باشد، پی و تکیه الیه سنگ آهک ضخیم
 ( 66و  45 صفحۀ -سخت -124)  2 گزینه  :پاسخ 121

های پروژه  در  هاخسارت  و  مشکالت  از  بزرگی  بخش.  است  زیرزمینی  فضاهای  و  هاتونل  مهم ناپایداری  عوامل  از  زیرزمینی،  آب  فشار  و  جریان

  ها، تونل  در  زیرزمینی  آب  جریان  کنترل  و  میزان  برآورد  بنابراین،  است.   بوده  زیرزمینی  هایآب  با   برخورد  از  ناشی  معدنی،  و  عمرانی

 قرار  ایستابی  سطح  باالی  در  که  هاییتونل   کلی،  به طور.  است  مهم  بسیار  سدها،  هایی مانندسازه  درون  حتی  و  زیرسازه  زمین  و  هاترانشه

 هستند.  برخوردار بیشتری پایداری از گیرند، می

 ( 68 صفحۀ -متوسط  -124)   2 گزینه  :پاسخ 122

 شود. استفاده می شن و میلگرد  ماسه، سیمان، از بتنی سدهای در 
 

 شود.ها، از مواد سازندۀ زمین، مانند خاک، شن، ماسه و سنگ استفاده میدر احداث سازه
-های الزم در آزمایشگاههای مشخصی باشد که توسط آزمایشمقاومت، نفوذپذیری و اندازۀ دانهمواد مورد نیاز برای هر سازه، باید دارای 

 شوند.های مکانیک خاک و سنگ مشخص می
 های مختلف، متفاوت است؛ به عنوان مثال در سدهای بتنی از سیمان، ماسه، شن، میلگرد و در سدهای مصالح به کار رفته در سازه

 شود.ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده میخاکی از خاک رس، 

 (66و  65 صفحۀ -متوسط  -412)   4 گزینه  :پاسخ 123

 .(1)درستی گزینه  است زیرزمینی فضاهای و  هاتونل مهم ناپایداری عوامل از زیرزمینی، آب فشار و جریان

 موارد،  برخی  در   است،  بوده  زیرزمینی  های آب  با  برخورد  از  ناشی   معدنی،  و  پروژه های عمرانی  در  هاخسارت  و  مشکالت  از  بزرگی  بخش

  ها ترانشه  ها،تونل  در  زیرزمینی  آب  جریان  کنترل  و  میزان  برآورد  بنابراین،.  اندشده  متوقف  و  نشده  تکمیل  مشکالت،  این  علت  به  هاییپروژه

 .(2)درستی گزینه است مهم  بسیار سدها،  مانند   هاییسازه درون  حتی و سازهزیر زمین و

 (.3. )درستی گزینهگیردمی  قرار  بررسی  مورد  آب  فرار  و   پایداری  نظر  از  سد  پی   و  ها گاهتکیه  مخزن،  وضعیت  سد،   شناسیزمین  مطالعات   در

 ( 61 صفحۀ -متوسط  -124)  3 گزینه  :پاسخ 124

  مختلف   نقاط   در عمیقی  و   باریک   های   چال   یا  ها  گمانه سازه،  پی   سنگ  یا   خاک  از  برداری  نمونه  منظور به   پروژه،   یک   آغازین  مطالعات  در

  مقاومت  مقدار  و  شود  می  ارسال  تخصصی  های  آزمایشگاه   به  شده،  برداشت   خاک  یا  سنگ  های  نمونه.  شود  می  حفر  سازه  احداث  محل

 . دهند می قرار بررسی مورد را وارده تنش های برابر  در خاک و سنگ
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 (70 صفحۀ -متوسط باال -412)  4 گزینه  :پاسخ 125

 مخلوط   از  کند،می  عمل  یۀ زهکشدر بخش زیر اساس که به عنوان ال  گیرد.بخش زیراساس به طور مستقیم روی مواد پرکننده قرار می 

 . دشومی  استفاده شکسته سنگ یا ماسه و شن

 

 
 

 

برش عرضی جاده

زیرسازی-1

.به عنوان الیۀ زهکش عمل می کندزیر اساس
.از مخلوط شن و ماسه یا سنگ شکسته تشکیل می شود

اساس

روسازی-2

یر از جنس آسفالت می باشد که مخلوطی از شن، ماسه و قآستر
.است

یر از جنس آسفالت می باشد که مخلوطی از شن، ماسه و قرویه
.است
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 متوسط( ، 101) 3گزینه   :پاسخ .126

 آیند. به صورت زیر بدست می Bو   Aهستند، اعضای مجموعه های  100ر از تبا توجه به مجموعه مرجع که اعداد حسابی کوچک

A B

n A n B

B A n A B n A n B

=  =

= =

  − = − = − =

{1, 3, 5, ..., 99} {5,15, 25, ..., 95}

( ) 50, ( ) 10

( ) ( ) ( ) 50 10 40

  

 دهند.نشان می Mیا  Uمجموعۀ جهانی یا مرجع را معمواًل با 
Aباشد Uباید زیر مجموعه  Aرا مجموعه مرجع در نظر بگیریم هر مجموعه مانند Uاگر U  

,...}        :  مجموعۀ اعداد صحیح , , ,...}= −1 0 1  
}   :  مجموعۀ اعداد حسابی , , ,...}= 0 1 2  
}    :  مجموعۀ اعداد طبیعی  , , ,...}= 1 2 3   

  :  مجموعۀ اعداد گویا 
a

{ a,b ,b }
b

=   0  

 :   {xمجموعۀ اعداد گنگ  x } =   

         :  مجموعۀ اعداد حقیقی =  
 

 متوسط( ، 101) 2پاسخ: گزینه  .127

n U n A n U n B

I II

n A B n U n A B n A B n U I

n A n B n U n A n B

n A n B n U II

n A B n U n A B n U n A n B n A B

n U n U n U

− −

 =  − =  = −

 + =  − − =

 + = −

 = − = − + −

⎯⎯⎯→ − − − −

( ) ( ) ( ) ( )

( ),( )

( ) ) 12 ( ) ( ) 12 ( ) ( ) 12 ( )

( ) ( ) 17 2 ( ) ( ) ( ) 17

( ) ( ) 2 ( ) 17 ( )

(( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ))

( ) (2 ( ) 17 ( ( ) 12)) = 5

  

 تعلق دارد.  Bو هم به  Aعضوهایی است که هم به   B,Aمنظور از اشتراک دو مجموعۀ اشتراک:
A         (  B , A)عضوهای مشترک  B    

 
 
 
 

 ای است شامل همۀ عضوهای مجموعۀ مرجع به جز خود آن مجموعه. مجموعه  متمم مجموعه:

       A U A = −  
 
 

 عضوهای متمم یک مجموعه:تعداد 
n(A ) n(U A) n(U) n(A) = − = −    

 تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه:
n(A B) n(A) n(B) n(A B)= + −  

 
 ، عضوهایی است که حداقل به یکی از این دو مجموعه تعلق دارد: B , Aمنظور از اجتماع دو مجموعۀ اجتماع: 

 یا جفتشان(  Bیا  A)عضوهای 
 
 
 

A B U 

  U 

A 
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        A B 
 

 خاصیت ِدمورگان: 
(A B) A B  = 

                (  Bو هم  A)هم 
 
 
 
(A یاB  )یا هر دو   
 

        (A B) A B  =  
 

 

 متوسط( ، 101) 3پاسخ: گزینه  .128

 تواند به صورت مقابل باشد: نمایش هندسی دو بازه می

 

 

 

،  باید یک واحد باشداختالف نقطه انتهایی بازه اول و نقطه ابتدایی بازه دوم  باشد،  برای این که اشتراک دو بازه مجموعه ای به طول یک واحد  

 بنابراین داریم: 

a
a a a a

−
− =  − − =  = −

2 5
1 2 5 3 3 8

3
  

 باشند. می  ای از مجموعه اعداد حقیقیزیرمجموعهها: بازه

 

 های محدودبازه

,a) ها بازه b] [a,b) (a,b)  a,b 

 نمایش روی محور 
 
 

   

x} ای نمایش مجموعه a x b}  {x a x b}  {x a x b}  {x a x b}  

 نامحدود های  بازه

) ها بازه , b)− ( , b]− (a, )+ [a, )+ 

 نمایش روی محور 
 
 

   

x} ای نمایش مجموعه x b} {x x b} {x x a} {x x a} 

 تعلق دارد.  Bو هم به   A، عضوهایی است که هم به B , Aمنظور از اشتراک دو مجموعۀ اشتراک:
 ( B , A)عضوهای مشترک 

  
 
 

      A B  
 
 
 
 
 
 

a   

a b a b a b a b 

b b a a 

A B U 



 52صفحه  8مرحله  -(اختصاصیپاسخنامه آزمون ماز )دفترچه                                 ریاضی       

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

 ( آگاهی به نکته متوسط، سخت در صورت 101) 1پاسخ: گزینه  .129

است. در نتیجه می توانیم   2حسابی می دهند، در نتیجه دنباله مورد نظر یک دنباله درجه  دنبالهبا توجه به اینکه اختالف جمالت تشکیل 
 جمله عمومی دنباله را به صورت زیر بنویسیم:

na an bn c a a b c a a b c a a b c= + +  = + + = = + + = = + + =2
1 2 31, 4 2 4, 9 3 11  

a a a b a a a b − = + = − = + =2 1 3 23 3, 5 7  

n
na b c a n n a

=
 = = − =  = − + ⎯⎯⎯→ = − + =

102
102, 3, 2 2 3 2 200 30 2 172 

ntالگوهایی با جملۀ عمومی الگوی مربعی: n=  هستند. 2
 

       
nt n , , , ,...

       2 1 4 9 16= ⎯⎯⎯→ 
 
 

nالگوهای با جملۀ عمومی الگوی مثلثی:
n(n )

t
+

=
1

2
 هستند.  

 
 

n
n(n )

t , , , ,...
      1

1 3 6 10
2
+

= ⎯⎯⎯→  

 

 نکته:  

n(aالگوهایی با جملۀ عمومی الگوی درجه دو:  )t an bn c = + که در آنها، اختالف هر دو جملۀ متوالی یک دنبالۀ حسابی با    20+
 نامند. دهند  را الگوی درجۀ دو می تشکیل می  a2قدرنسبت

دومجهول، مقادیر  - کافیست دو جملۀ دلخواه را طبق جملۀ عمومی نوشته و با استفاده از دستگاه دو معادله  c , bدر این الگو برای یافتن 
 مجهول را بیابیم.

به   2ید پس دنباله اولیه درجه آ بدست می 4ای حسابی با قدر نسبت به طور مثال در سوال باال اگر اختالف جمالت متوالی را بنویسیم دنباله 

naصورت   an bn c2= + aخواهد بود که:+ a2 4 2= → = 

n

a b c b
a n n

a b c c

1 2

2

2 1 3
2 3 2

8 2 4 2

= + + = = −
   = − +

= + + = =
 

 ساده( ، 101) 4پاسخ: گزینه  .130

a a d
a d a a d

a a d

+ + =
 = =  = + =

+ + =

1 1
1 9 1

1 1

6 28
5, 3 8 29

2 7 36
  

آید، دنبالۀ ای را که در آن هر جمله )غیراز جملۀ اول( با اضافه شدن عددی ثابت به جملۀ قبل از خودش به دست می دنباله دنبالۀ حسابی:
 شود.گفته می   (dحسابی و به آن عدد ثابت، قدر نسبت )

: n  شمارۀ جملهn: t t (n )d= + − →1  جملۀ عمومی  1
 

 ساده( ، 101) 2پاسخ: گزینه  .131

a a a a a aq aq aq a q2 8 9 1 2 ... 8
1 2 3 9... . . ... + + += =  

(1) (3) (6) (10) 

،  ... 

،  ... 

(1) (4) (9) (16) 

 جمالت دنباله 

 جمالت دنباله 
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q

a q aq a a aq

a aq
q

a aq

aq a
=

= = = =  = =

= = =

= ⎯⎯⎯⎯→ =
4

9 36 4 9 9 4
5 5

13
414

9
10

2 24

( ) ( ) 512 2 (1)

2 2

2
(1) : 2

2

  

آید، دنبالۀ هندسی و به آن ای که در آن هر جمله )غیر از جملۀ اول( از ضرب جملۀ قبل از خودش در عددی ثابت و غیرصفر به دست می دنباله
 شود.گفته می    (rعدد ثابت، قدرنسبت)

: n  شمارۀ جمله
t ,rn

n: t t r
−= ⎯⎯⎯→1 01

 جملۀ عمومی  1

nیافتن قدرنسبت با داشتن  m: t , t   

m n m

n

t
r

t

− =  

 

 متوسط( ، 103) 1پاسخ: گزینه  .132

 کنیم:فرض می Mقسمت اول سوال را 

M = = = = = =

3 1
3 3 6 6 22 2 8 8 2 2 2  

 کنیم:فرض می Nقسمت دوم سوال را 

N = − + +3 2 2 3 2 2  
 

 رسانیم: می 2دو طرف را به توان 

N = − + + + −  +2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 

( )( )N

N N

A M N

A

= + − +

= +  =

= =  =

=

2

2

2

6 2 3 2 2 3 2 2

6 2 8

. 2 8 16

16

  

aهرگاه 0  برای هر دو عدد طبیعی ،n, m ،

m

na کنیم:را چنین تعریف می 
m

n mn

n kn km n mn

n nn

a a

a a (a ) a a (a )

a b a b (a )

=

=  = 

=  

0 0

0

  

     (n ،زوجb ,a نامنفی).اند  n n na b ab =  
 ای: اتحاد مربع دوجمله

(a b) a ab b =  +2 2 22  
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 ساده( ، 103) 3پاسخ: گزینه  .133

( )

( )

x x
x x

x x

x

− −
− − − 

=  = =  = 
 

− =  =


 = = = =

4 44 1 2 4 2
/

11
3 3399 9

1
(025) 16 4 4 4 4

4
4 2 6

384 3 128
4 4 4

6

  

 

 نکـته:                   

  
r s rs(a ) a=  

  

r
r

a , (a )
a

− = 
1

0 

 

 متوسط( ، 103) 4پاسخ: گزینه  .134

x x x

x x xx x x x

3 2 3

3 3 3 2 3

1 1 1 1 1 1

1 1 11 1 1

+ + +
− =  − 

− − +− − + +

  

 

x x x x x x

x xx x

+ + + + + +
= − = −

− −− −

3 32 23 3

3 3 2

1 1 1 1
1 11 1

  

x x x x x x
A x x x

x x

+ + − − + −
= =  = + −

− −

3 32 23 3
3 2 31 1

1 1
 

 های زیر دقت کنید. به روابط و مثالگویا کردن:  

               الف(
n n m

n nm n m

a

a a

−

−
  

 ب(

     b
        

a b
 

a b

a b a b b
,  

a a
  

   

          پ(
a ab b

a b a ab b

+


 +

3 32 23

3 3 3 32 23
  

           ت(
a b ( a b) a b

a b a b a b a b

+ + +
 = 

− + − +

24 4

4 4 2 2
  

a                       ث(اتحاد مزدوج: b (a b)(a b)− = − +2 2  

a         ج( اتحاد چاق و الغر: b (a b)(a ab b ) =  +3 3 2 2  
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 ساده(، سخت در صورت آگاهی به نکته 104) 4پاسخ: گزینه  .135

a b a b a b

x x x x x x

− + = −

− − + − + + = − − +

2 2

2 2

3

( )( )

( 4 2) ( 4 2) ( 4) ( 2)  

x x x x

x x x x

 − − +  = − − −

 − − +  = −  − − + = −

( 4 2) 3 4 2

( 4 2) 3 6 4 2 2
  

  

 

 ساده(، 104)  1پاسخ: گزینه  .136

sباشد و چون در ربع چهارم است، پس باالترین نقطۀ سهمی، راس سهمی می sy x 0 , است. از طرفی سهمی باید رو به پایین باشد،   0

mیعنی 0 .است 

s

s

b
x

a m m

y m m
m m

2

2 3 3
2 2

3 3
2 3 ( 2)

 −
= − = = −




    = − + − + −      
   

  

m m
m m

m m m m

− −
= − + − = − + − =

23 6 3 2 3
2 2   

sدر ناحیۀ چهارم داریم:  sy , x 0 0  

s

m
s

x m (I)
m

m m
y m m

m




  −   


 

− −
   ⎯⎯⎯→ − − 

2
0 2

3
0 0 0

2 3
0 0 2 3 0

  

m (II) mیا  1−  3 

mشود: ( نتیجه میII( و ) Iاز اشتراک روابط)  −1  

axهر معادله به شکل  bx c+ + =2 aاعداد حقیقی ثابت و c , b, aن که در آ   0 0  نامیم.دوم می هستند را یک معادلۀ درجه 
 ای درجه دوم: تعیین عالمت چندجمله 

 سه حالت داریم: 

الف( اگر       0 :دو ریشۀ حقیقی متمایز داریم ، 

y ax bx c= + + 2  
 
 
 

ب( اگر   ، یک ریشۀ مضاعف داریم: 0=
 

y ax bx c= + + 2  
 
 
 
 

                        x 
 

 موافق                    موافق 

       aعالمت         aعالمت

                      x 

  موافق               مخالف        موافق 

 aعالمت      aعالمت    aعالمت
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 ، ریشۀ حقیقی نداریم:  0پ( اگر 

y ax bx c= + + 2  
 
 

yدر تابع درجه دوم  ax bx c= +  اگر:  2+

aالف( 0 باشد، آنگاه تابع دارای مینیمم است که در
b

x
a

= −
2

دهد و مقدار آن برابر مقدار سهمی در این نقطه  رخ می  
b

(f ( ))
a

−
2

 

 است.

aب( 0 باشد، آنگاه تابع دارای ماکزیمم است که در
b

x
a

= −
2

این نقطه   دهد و مقدار آن برابر مقدار سهمی در رخ می  
b

(f ( ))
a

−
2

 

  است.
 

 ساده( ، 104) 3پاسخ: گزینه  .137

xتر را و سن برادر کوچک xتر را سن برادر بزرگ  گیریم. در نظر می 3−

(x )(x ) x x x x+ − =  − − =  − − =2 24 6 96 2 24 96 2 120 0  
x x)یا غ.ق.ق 12= )(x ) x − + =  = −12 10 0 10  

 است.  سال 21برابر  ها ارد. مجموع سن آن سال سن د 9تر سال و برادر کوچک  12تر برادر بزرگ

 اتحاد جمله مشترک:   تجزیه به کمک

x (a b)x ab (x a)(x b)+ + + = + +2 
 

 ساده(، 104) 1پاسخ: گزینه   .138

−با روش رد گزینه و انتخاب عدد   روش اول:
1
3

 حذف می شود.    2گزینه  - 3حذف می شوند. با انتخاب  4و  3گزینه های  

کسر داده شده را با نقاط   استفاده از روش نقاط مرزیبا توجه به اینکه نامعادله داده شده مربوط به یک تابع هموگرافیک است، با روش دوم: 
 بر قرار می دهیم: مرزی برا

x
x x x x [ , )

x

x
x x x x ( , )

x

−
= −  − = − −  = −  = − → − +

+

−
=  − = +  = −  = − → − −

+

1 1 1
2 1 2 2 3 1

1 3 3
1

3 1 3 3 2 4 2 2
1

 

 وم:روش س

x

x

x x x x x

x x x x

−
−  

+

− − − + + +
 −  +     

+ + + +

1
2 3

1

1 1 1 2 2 3 1
2 2 0 0 0

1 1 1 1

  

x x , x x+ =  = − + =  = −
1

3 1 0 1 0 1
3

  

x ( ) −
1

1
3

xیا    −1  

          x 
 

           aموافق عالمت
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x x x x x

x x x x

− − − − − − −
  −     

+ + + +

1 1 1 3 3 2 4
3 3 0 0 0

1 1 1 1
  

x x ,x x− − =  =− + =  =−2 4 0 2 1 0 1  

x ( ) −1 xیا  2  −2 
 گیریم. اشتراک می 2و  1بنابراین از 

 

 
 
 

 

( , ) [ , )= − − − +
1

2
3

 جواب  

 ای درجه اول:تعیین عالمت چندجمله 

y ax b= +   
 
 
 
 
 

 

aعبارتی باشد بطوریکه   uاگر  نکته: u b   ها باید جوابآنگاه برای یافتن جوابu b  وa u  را جداجدا حساب کرده و از آنها
 اشتراک بگیریم. 

 

 نکته: 
باشد در غیراینصورت باید همۀ عبارات  توانیم طرفین وسطین کنیم که عالمت مخرج مشخص های کسری، فقط در صورتی می در حل نامعادله

 به دست آمده را تعیین عالمت کنیم.
بایست نامعادله را کامل حل کنید، اما اگر مجموعه جواب خواستند )در گزینه ها بازه دادند(، در حل نامعادله اگر تعداد جواب خواستند، می

 . توانید با جایگذاری عدد مناسب از روش رد گزینه استفاده کنیدمی

 متوسط( ، 104) 4پاسخ: گزینه  .139

x x x x

x (x )(x ) xx x

+ +
  − 

− − + −− −

2 2

2
2 2

0
4 4 3 412

  

x x (x ) x x x
P

(x )(x ) (x )(x ) (x )(x )

+ + + − −
 −   = 

− + − + − +

2 22 3 2 6
0 0

4 3 4 3 4 3
  

x x (x )(x )

(x )(x ) (x )(x )

− − − +
   

− + − +

2 6 3 2
0 0

4 3 4 3
  

 

 

 

 

 

 
 

+                  
−       

       

  X 

+ + + + − x + 3  

+ + + − − x +2  

+ + − − − x −3  

+ − − − − x −4  

+ − + − + P 

x   2- 1-   
  

+ 
 ج

- 
 ج

+ 
 ج

+ 

 ت
 ن
 ت
 ن

- + 
 ج

- 
 ج

- 
 ج

  

    

                        x 

 
 مخالف                    موافق 
         aعالمت         aعالمت

3-   2- 3 4 

 تعریف نشده تعریف نشده
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 x ( , , ) a , b

a b

3 2 3 4 3 3

0

  − −  = − =

 + =
 

تبدیل  f(x)همه عبارات به یک جمله مانندبرای حل نامعادله گویا کافیست همگی را به یک طرف تساوی برده سپس مخرج مشترک بگیریم تا 
 کنیم.های مطلوب را انتخاب میجواب f(x)شوند حال با تعیین عالمت 

 آسان(  ، سخت در صورت آگاهی به نکته104) 4پاسخ: گزینه  .140

xدانیم فاصلۀ بین می , x24  همانx x−2  باشد، لذا داریم: می 4

x x ( )
x x x x

x x ( )

 − 
−   −  −   

−  −

2
2 2

2

4 12 1
4 12 12 4 12

4 12 2
  

x( به صورت 2نامعادلۀ ) x− + 2 4 12 aآید که در آن در می 0 ,  0 است، پس عبارت درجۀ دوم همواره مثبت است، لذا جواب آن  0

 ت: ( را حل کنیم، خواهیم داش1تمام عددهای حقیقی است، پس کافی است نامعادلۀ )

x x (x )(x )

x x ( , )

− −   − + 

−     −

2 4 12 0 6 2 0

2 6 2 6
  

)برابر با  a-bپس حداکثر مقدار )− − =6 2  است. 8

 درسـنامه
 برای یافتن فاصله بین دو نقطه: 

Bها باشند.xاگر دو نقطه روی محور -1 AR x x= −  

Bها باشند.yاگر دو نقطه روی محور -2 AR y y= −  

Bاگر دو نقطه  -3 B A A(x , y ),(x , y Bباشند.   ( A B AR (x x ) (y y )= − + −2 2   
 نامعادلۀ درجه دو:  

 به یکی از چهارحالت زیر است: 

a,الف( )مثبت( ax bx c   + + 20 0 0   

a,ب( )نامنفی(  ax bx c    + + 20 0 0 

a,پ( )منفی(   ax bx c    + + 20 0 0 

a, ت( )نامثبت( ax bx c    + + 20 0 0 
یابیم. با استفاده از جدول تعیین عالمت، حدودۀ مطلوب را به دست  ها را می همۀ جمالت را به یک طرف آورده سپس ریشه  روش حل:

 آوریم.می
 

 : نکته

a)در حل نامعادالت درجه دو، روابط زیر کارساز است:  )0  

uالف( a u a a u a    −  2 2
   

uب( a−  یاu a u a u a    2 2
   

 آسان(  ، سخت در صورت آگاهی به نکته104) 1پاسخ: گزینه   .141

منفی باشد سمت چپ نامعادله منفی و سمت راست آن مثبت است و در    xبا توجه به نمودار تابع و نامعادله داده شده مشخص است که اگر  

xحال فرض کنید نتیجه تمام مقادیر منفی قابل قبول هستند.  0  :داریم 

x(x ) x x x x+  +  − −   22 3 2 2 0 2  
)برابر بازۀپس کل مجموعه جواب  , )− xاست، 2 =  ( است.1جواب معادلۀ گزینه) 2
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 متوسط( ، 111) 3پاسخ: گزینه   .142

 کنند، پس داریم: های معادله در خود معادله صدق میریشه 

S

( )

 −  − =   =  +

 − + =  + − + =  + +

2 2

2

2 4 0 2 4

2 4 4  

b
S

a

−
= =

⎯⎯⎯⎯→++ = + =
2

4 2 4 6  

)pباشد یعنی  P(x)ریشه عبارت اگر  ) xجواب)ریشه( یک معادله باشد یعنی  است و اگر 0= =  کند.درمعادله صدق می 

 (:  P , Sهای معادلۀ درجه دوم )روابط معروفروابط بین ریشه

axمعادلۀ درجه دوم در  bx c+ + =2 با فرض  0 0  هایی به نام و وجود ریشه,   :داریم ، 

الف( مجموع دو ریشه: 
b

S
a

=  + = −   

ب( ضرب دو ریشه: 
c

P .
a

=  =  

 

 سخت( ، 111) 2پاسخ: گزینه  .143

yراس هر سهمی به معادلۀ  ax bx c,(a )= + + 2 نقطۀ 0
b

S ,
a a

− − 
 
 2 4

 است. 

 واقع است، پس داریم:  y=xراس این سهمی روی نیمساز ناحیه اول و سوم مختصات، یعنی خط

s s
b

y x mx , y x
a a

2 1
4 2 4

− −
= + − =  =  

m (m )
m m (m ) m

− − +
 =  = +  − =  =

2
2 21

2 1 1 0 1
2 4

  

: y x x= + −2 1
4

   معادله سهمی  

xدانیم اگر می , x2 axهای معادلۀ درجۀ دومجواب  1 bx c+ + =2 xاست، آنگاه:  0 x
a


− =1 2  

xهای معادلۀ درجۀ دوم خط برابر قدرمطلق تفاضل جواب طول پاره x+ − =2 1
0

4
 است، پس:  

AB x x
a


= − = = =1 2

2
2

1
 

 در نتیجه مساحت مثلث برابر است با : 

SABS SH AB ( )=  =  =
1 1 1 2

2
2 2 2 4

  

 درسـنامه
 گوییم.تابع همانی و به شکل آن نیمساز ربع اول و سوم می y=xبه تابع

 
 
 
 
 
 

y=x 
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 گوییم.تابع قرینه و به شکل آن نیمساز ربع دوم و چهارم می y=-xبه تابع 
 
 
 

 آید:های معادلۀ درجه دو از رابطۀ زیر به دست می قدرمطلق تفاضل ریشه 

a


Sیا   P − = −2 4 

 

 متوسط( ، 111) 2پاسخ: گزینه  .144

( ) ( )x x x x+ − + + − − =
22 22 2 3 2 2 4 0 

A
x x A A A (A )(A )

A

=
+ − =  + − =  − + =  

= −

2 2 1
2 2 3 4 0 1 4 0

4
 

x x x x

x
x x x x

x

2 2

2 2

2 2 4 2 2 0 0

1
2 2 1 2 3 0

3

 + − = −  + + =   




=
+ − =  + − =   = −

  

1 3 2= − =  هاجمع ریشه −

 درسـنامه

ax)دلتا( است. در این روش معادلۀ درجه دوم های حل معادلۀ درجه دوم روش کلییکی دیگر از روش  bx c+ + =2 را در نظر  0

bبگیرید، سپس در رابطۀ  ac = −2  داریم: 4

الف( 0 .در این صورت معادلۀ درجه دوم، دو ریشۀ حقیقی متمایز دارد : 

b
x ,x

a

−  
=1 2 2

  

شویم. در این نوع معادالت کافی است با استفاده از تغییر متغیر و روبرو می 2تر از های زوج بزرگدر برخی از معادالت با توان تغییرمتغیر:
 تبدیل معادله به معادلۀ درجه دو، به سوال پاسخ دهیم. 

 

 ساده( ، 111) 4پاسخ: گزینه  .145

x
x x x x x x x

x

x

+ 
+ = + ⎯⎯⎯⎯→ + = + +  + + =

= −


 
= −



2 2
3 2 0

2 3 3 2 2 3 9 12 4 9 10 1 0

1

1
9

  

xجواب  = xدر شرط 1− + 3 2 xکند، پسصدق نمی 0 = −
1
9

 قابل قبول است، بنابراین:  

x ( )
−

+ = + =
1

9 5 9 5 4
9

  

زیر رادیکال است. برای حل این گونه معادالت رادیکال را در یک طرف تساوی نگه داشته و  xدر این گونه معادالت، :معادالت گنگ )رادیکالی(
 رسانیم تا رادیکال از بین برود. کنیم. حال دو طرف را به توان فرجه میبقیه را به سمت دیگر منتقل می 

 

 
 

 2توان 

y=-x 
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 متوسط( ، 111) 1پاسخ: گزینه   .146

xبا فرض t=  :داریم 

t
t t t t t

t t t t

t

t

−
= +  =  + − = −  − + =

+ − + −

=
 

=

2 210 1 10 3 8
3 3 24 10 30 3 9 6 0

3 3 3 3
1

2

  

x x

x x

 =  =
 = − =

=  =

1 1
4 1 3

2 4
  

هایی قابل قبول  کنیم. دقت کنید جوابضرب کرده و معادلۀ حاصل را حل می  ها برای حل معادالت گویا، طرفین معادله را در ک.م.م مخرج
 هستند که مخرج هیچ کدام از کسرها را صفر نکنند.

 

 متوسط( ، 111) 1پاسخ: گزینه  .147

ای هر روزاگر نقاش حرفه
x

1
ساختمان و نقاش مبتدی 

y

1
 کنند: ساختمان را رنگ  

xx y

y x y

y x


+ =  =

  + = 
=+ =



1 1 1
32 3 2 4

3 2 7 6 3
6

  

 شود.ساختمان رنگ می 4روز  3در 

 سخت( ، 111) 1پاسخ: گزینه  .148

x  هااز ریشه  ی با توجه به شکل زیر یک = −xاست چون هر دو تابع  1− + +xو3 +2 برای محاسبه ریشه   .شوندمی 2برابر   هر دو 1
 بایست معادله زیر را حل کنیم. دیگر می

  x (x ) x− + = − + + = − −3 2 1 1  
 

x x x⎯⎯⎯⎯⎯⎯→− + = + +23 2 1  

x x x
− −

 + − =  = + =  =2 3 17
3 2 0 9 8 17

2  

 

 را بدانیم آنگاه: f(x)اگر شکل تابع
1 )f(x+a)  یعنی شکلa  .واحد به سمت چپ انتقال یابد 
2)f(x-a)  یعنی شکلa  .واحد به سمت راست انتقال یابد 
3)f(-x)  یعنی شکل نسبت به محورy.ها قرینه شود 
4)f(x)+a  یعنی شکلa .واحد به سمت باال برود 
5)f(x)-a  یعنی شکلa  .واحد به سمت پائین برود 
6)-f(x)  یعنی شکل نسبت به محورx.ها قرینه شود 

توان از رسم نمودار کمک گرفت، ولی اگر مقدار)طول یا عرض( نقطه برخورد را  را بپرسد می g , fاگر در سوالی تعداد نقاط برخورد دو تابع 
 توان یافت. ض را میعر  gیا  fها در xها طول نقاط برخورد اند. با جایگذاری را حل کرده و ریشه  f=gبخواهد باید معادله

 

 ، ساده( 107) 4پاسخ: گزینه  .149

 کنیم.ویژگی خاصی که دربارۀ آن تحقیق میمتغیرآماری: 

 

 ها تفاضل جواب 

 رسانیم می  2به توان  

1-  2-  3-  4- 
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 ، ساده( 107) 2پاسخ: گزینه  .150
 : هاگزینه  بررسی
 « صحیح هستند.های »الف و ب عبارت

 شود، پس این عبارت نادرست است.میدر عبارت»ج«: اگر سرشماری صورت گیرد اندازۀ نمونه با اندازۀ جامعه برابر 

 گویندآموزان مدرسه اندازۀ جامعه میدر عبارت»د«: به تعداد همۀ دانش

 دهیم. ها موضوع یا موضوعاتی را مورد مطالعه و بررسی قرار می تمام افراد یا اشیائی که دربارۀ آن  جامعه:
 هر زیرمجموعۀ انتخابی از جامعه نمونه:

 گوییم.گوییم و به تعداد اعضا نمونه اندازه )حجم( نمونه می به تعداد اعضاء جامعه اندازه )حجم( جامعه می 
 عه است پس تعداد اعضاء آن همواره کمتر مساوی تعداد اعضاء جامعه خواهد بود.همواره نمونه زیرمجموعه جام

 ایم.گوییم سرشماری کردهاگر همه جامعه را مورد بررسی قرار دهیم، می 

 ، ساده( 107) 1پاسخ: گزینه  .151

 انواع اتومبیل   -متغیرهای کیفی اسمی: رنگ مو

 متغیرهای کمی گسسته: تعداد فرزندان

 مدت زمان رشد یک گیاه  -سته:وزنمتغیرهای کمی پیو

 ای کیفی ترتیبی: کیفیت محصوالت متغیره

 متغیرهای آماری:
 گیری کرد. ها را شمرد و اندازهتوان تعداد آنمتغیرهای کمی: متغیرهایی را که می الف(
 دهند. متغیرهای کیفی: متغیرهایی را که قابل شمارش نیستند و فقط توصیفی کلی ارائه می ب(

 انواع متغیرهای کّمی:
 اند. متغیرکمی گسسته: قابل شمارش الف(

 مثال: تعداد غائبین کالس درس
 دهد.این نوع متغیرکّمی، اعداد صحیح را به خود اختصاص می 

 ها هر مقداری را نسبت داد)اعداد اعشاری( توان به آناند و میگیری زهمتغیر کّمی پیوسته: قابل اندا  ب(
 است.   25/19مثال: نمرۀ کسب شدۀ یک داوطلب در آزمون،

 انوع متغیرهای کیفی:
 متغیرکیفی اسمی: وضعیت و نوع دارند.  الف(

 های خونی افراد مثال: گروه
 متغیرکیفی ترتیبی: نوعی ترتیب طبیعی دارند. ب(

 راحل رشد و نمّو یک انسان )نوزادی، کودکی، نوجوانی و...(مثال: م

 ، ساده( 117) 1پاسخ: گزینه   .152

 

/

, , , , , , , , , , , ,

Q / Q1 3

9 9 1011 12 12 13 14 14 15 16 16 17

10 11 15 16
10 5 15 5

2 2



 

+ +
= = = =

  

Qهای بینپس داده ,Q3 ,اند از: )چارک اول و چارک سوم( عبارت 1 , , , , ,1112 12 13 14 14  است. 13ها برابر ، که میانۀ آن 15

 به دست آوردن میانه: 
 آید:کنیم، در این صورت دو حالت پیش می ها را از کوچک به بزرگ مرتب میابتدا داده

⎯⎯ها فرد باشد الف( تعداد داده
 

 دادۀ وسط 

ها زوج باشد ب( تعداد داده
 

⎯⎯ میانگین دو دادۀ وسط 

 Q2نامیم، و باهای قبل از آن برابر است، میانه می های بعد از آن، با تعداد دادهها، مقداری را که تعداد دادهپس از مرتب کردن داده میانه:
 دهیم.نمایش می

   چارک:

 میانه 

 میانه 

 میانه 
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  Q3پ( چارک سوم  )میانه( Q2ب( چارک دوم   Q1الف( چارک اول 

Q)چارک اول  Q)تر از میانههای کوچکها از کوچک به بزرگ مرتب شدند و میانه حساب شد، میانۀ دادهوقتی داده:  1( را چارک اول  2(

(Q  نامیم.می 1(

Q)چارک سوم Q)تر از میانههای بزرگها از کوچک به بزرگ مرتب شدند، و میانه حساب شد، میانۀ دادهوقتی داده:  3( را چارک سوم  2(

(Q  نامیم.می 3(
 

 متوسط( ، 117) 3پاسخ:گزینه  .153

/
/ / y / / y

/

x y x , cv=  = − =  = =  = =
1 2

2 0 8 1 2 1 44 1 2 1
1 2

 

 دهیم.نمایش می xهاست و آن را با نمادمنظور  از میانگین، متوسط یا مرکز ثقل داده میانگین:

     

nx x ... x
x

n

+ + +
= 1 2  

 میانگین مجذور انحرافات از میانگین را واریانس گوییم. واریانس:
رسانده،  2ها را پیدا کنید، سپس هر داده را از میانگین کم کرده و عدد به دست آمده را به توان محاسبۀ واریانس، ابتدا میانگین دادهبرای 

 سپس همۀ اعداد به دست آمده را با هم جمع کرده و بر تعداد کل تقسیم کنید.

n(x x) (x x) ... (x x)

n

− + − + + −
 =

2 2 2
2 1 2 

جذر  واریانس برابر با انحراف معیار است. انحراف معیار: = 2  

CV          ضریب تغییرات: 
x


=   

1)ها است.تعداد کل داده nها و داده  ixدر آن   )i n  
 
 اضافه یا کم کنیم آنگاه: kهای آماری مقدار ثابت اگر به تمامی داده 
کنند. از طرفی ضریب تغییرات شوند ولی دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار تغییری نمیمیانه و میانگین به همان مقدار اضافه یا کم می  

 کند ولی میزانش باید محاسبه شود.تغییر می
 ضرب شوندآنگاه:  kآماری در مقدار ثابت  های اگر تمامی داده

شود ولی ضریب تغییرات بدون  ضرب می  k2و واریانس در  kشوند و انحراف معیار در ضرب می  kمیانه، میانگین و دامنه تغییرات نیز در 
 ماند. تغییر می

 

 ، متوسط( 117) 4پاسخ: گزینه .154

x x
cv cv x x x

x x xx

12 1 1 1
2 1

2 1

3
3 3 3 3 4 2

3 4
=   

= = = ⎯⎯⎯→ =  − =  =
−

  

 ، متوسط( 117) 3پاسخ: گزینه   .155

 آوریم: ابتدا میانگین امتیازات دو نفر را به دست می

A

B

x

x

+ + + +
= =

+ + + +
= =

12 13 14 17 19
15

5
11 14 15 17 18

15
5

 



 64صفحه  8مرحله  -(اختصاصیپاسخنامه آزمون ماز )دفترچه                                 ریاضی       

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

 رویم: حال به سراغ واریانس می

A

/

( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + −
 =

+ + + +
= = =

2 2 2 2 2
2 12 15 13 15 14 15 17 15 19 15

5
9 4 1 4 16 34

6 8
5 5

  

B
( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + −

 =

+ + + +
= = =

2 2 2 2 2
2 11 15 14 15 15 15 17 15 18 15

5
16 1 0 4 9 30

6
5 5

  

 تری دارد.دقت عمل کم Aپس فرد

گیری متفاوت، با هم مقایسه کرد، یعنی توان میزان پراکندگی در دو جامعه یا دو فرد و یا ... را با واحدهای اندازهبه وسیلۀ ضریب تغییرات می
 گیری خاصی مرتبط نیست. ضریب تغییرات فاقد واحد است و به واحد اندازه

 حالت روبرو خواهیم بود:  برای مقایسۀ دقت کاری در جامعه با دو
 تر باشد.تری دارد که واریانس آن کمالف( اگر میانگین دو جامعه یکسان باشد، جامعه ای دقت کاری بیش

تری دارد که ضریب ای دقت کاری بیشها را با هم مقایسه کنیم. جامعه ب( اگر میانگین دو جامعه متفاوت بود، باید ضریب تغییرات آن
 تر باشد. تغییرات آن کم
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 ها چطورید؟  سالم مازی

کنیم که  بررسی میبندی مهم پایه! همه چی خوب بود؟ حتمن نظراتتون رو بگید و ما همه رو میخونیم و خوب این هم از آزمون جمع 
ها در  راستش خواستم دربارۀ چند تا موضوع باهاتون حرف بزنم، اما یاد افتاد پارسال همین موقعاگه ایرادی وجود داره تا برطرف کنیم! 

   آموزان داشتم که بنظرم الزمه باز هم گفته بشه!بندی زیست صحبتی با دانشآزمون پروژه جمع 

پارسال برخالف امسال، همه میگفتن کنکور سخت نیست، مگه راستی قبل اینکه متن پایین رو بخونید یه چیزی رو یادآوری کنم:  
همه چیز عوض شد! همه   99...! اما بعد از کنکور رو ندید که آسون بوده! ماز سوال سخت میده! روحیه آدم خراب میشه و   98کنکور 
گری کنکور گذشته نیست، خالصه بدونید وظیفه ما تحلیل! نوشداری بعد از مرگ سهراب؟ ؟ها تغییر کرد ولی به چه قیمتیدیدگاه

 ( 98 اسفند 14سال گذشته! ) 3بندی زیست مرحله بینی کنکور آینده ست! و این هم متنی در ابتدای پروژه جمعپیش

 

 ترکیبی( – متوسط  -114) 2پاسخ: گزینه  
 تأثیر است. های لوزالمعده بیشود. این هورمون بر ترشح آنزیم هورمون سکرتین باعث تحریک ترشح بیکربنات از لوزالمعده می 

 ها:بررسی سایر گزینه
بکافت با مصرف  آکند. فرآیند  ها در معده کمک میآبکافت پروتئین شود و با این عمل به  فعال می پپسینوژن به پپسین ( هورمون گاسترین باعث تبدیل  1

 گیرد. آب صورت می

 شود.های موجود در استخوان ران میکند و در نهایت باعث افزایش حفرهای بافت استخوانی آزاد می( هورمون پاراتیروئیدی کلسیم را از مادۀ زمینه3

  12Bاسیدفولیک و ویتامین  های قرمز با مصرف  شود. تولید گویچه های قرمز در مغز استخوان میچههورمون اریتروپویتین باعث تحریک تولید گوی (4

 گیرد. صورت می 
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 ! ی کنکوری هابندی هورمونبریم سراغ جمع

 دستگاه درون ریز 

 آنها تاثیر بگذارد نوعی پیک شیمیایی دوربرد که با ورود به خون خود را به یاخته های هدف میرساند تا بر  هورمون 

مجموعه ای از یاخته  غده های درون ریز 
 های درون ریز 

 تولید هورمون مالتونین  رومغزی 

تولید هورمون های آزادکننده, مهارکننده, اکسی  زیرنهنج 
 توسین, ضدادراری 

تولید هورمون های رشد, پروالکتین, محرک فوق کلیه,  زیرمغزی 
 (FSHو LHهای جنسی)محرک تیروئید, محرک غده 

 تولید هورمون های تیروئیدی و کلسی تونین  تیروئید 

 تولید هورمون پاراتیروئیدی  پاراتیروئید 

 تولید هورمون تیموسین  تیموس 

تولید هورمون های جنسی, اپی نفرین, نوراپی نفرین,   فوق کلیه
 کورتیزول, آلدوسترون 

 انسولین و گلوکاگون تولید هورمون های  لوزالمعده 

 تولید هورمون های جنسی زنانه تخمدان

 تولید هورمون های جنسی مردانه  بیضه

 یاخته های درون ریز 
یاخته هایی که نقش 
ترشح هورمون را به 

 عهده دارند

 تولید هورمون گاسترین  یاخته های درون ریز معده 

 سکرتین تولید هورمون  یاخته های درون ریز روده 

 
 

 ترکیبی( -متوسط -107)2پاسخ: گزینه  
باشند.  در بیشتر گیاهان در پی افزایش دمای محیط یاخته نگهبان روزنه گیاهان  های فتوسنتزکننده در روپوست گیاه می های نگهبان روزنه تنها یاخته یاخته 

روز با افزایش میزان نور محیط  ها در طول شود؛ اما در بعضی کاکتوس جهت جلوگیری از افزایش تبخیر آب از سطح گیاه دچار پالسمولیز شده و بسته می 

 یابد.های نگهبان روزنه کاهش می شوند و فاصله یاخته های نگهبان روزنه بسته میهای یاخته روزنه 
 ها:بررسی سایر گزینه

 دیواره شکمی دارد. تری نسبت به  ها دیواره پشتی ضخامت کم ای با ضخامت غیر یکنواخت دارند در این یاخته های نگهبان روزنه دیواره ( یاخته 1

 شوند. های سرالد نخستین ایجاد میهای روپوستی هستند که از تقسیم یاخته ( یاخته نگهبان روزنه انواعی از یاخته 3

 هستند.  دوغشاییها  شود. همۀ این اندامک دنا در هسته، میتوکندری و سبزدیسه ذخیره می  (4

 

 

 

 

 

 

 ریزدستگاه درون

 ریز در یک اندامهای پراکندة درونیاخته

 ترشح گاسترین در معده

 ترشح سکرتین در رودة باریک

 ترشح اریتروپویتین در کلیه و کبد

ریز به صورت مجتمع در یک غدة ها درونیاخته
 ریزدرون

است که کار اصلی آن ترشح  ریز اندامیغدة درون
 هورمون است.

 ریزترشحات برون

 ترشح موسین در سراسر لولة گوارش ریزهای پراکندة برونیاخته

 ریز به صورت های برونیاخته
 مجتمع درون یک غدة برون ریز 

 ای است.ریز دارای مجرای ویژههر غدة برون
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 های گیاهی بندی انواع یاختهجمع
 

 

 ترکیبی( -متوسط -113) 3پاسخ: گزینه  
 اکسید است. دیها ترکیبی از نیتروژن، کربن زی مانند حشرات و صدپایان تنفس نایدیسی وجود دارد. هوای ورودی به نایدیس مهرگان خشکی در بی

 ها:بررسی سایر گزینه
 باشند.ترین بافت پیوندی( میماهی فاقد استخوان )سخت های غضروفی مانند کوسهغضروف هستند. ماهی   دارایداران در اسکلت داخلی خود  ( همۀ مهره 1

 شود. می   ( حشرات، به کمک دستگاه عصبی مرکزی و چشم مرکب خود توانایی ساخت تصاویر موزائیکی دارند. جذب مواد غذایی در ملخ، در معده انجام2

ریزد؛ اما در دوزیستان  از سیستم تنفسی به دهلیز چپ می حاصل از تهویۀ ششی ( در پستانداران، پرندگان، خزندگان  و دوزیستان بالغ تمام خون روشن  4

الغ تنفسی ششی و پوستی و  های بکند. قورباغه ها بخشی از خون روشن از دستگاه تنفس به قلب میرود و در تغذیۀ میوکارد نقش ایفا مینابالغ و ماهی 

 د.نهای نابالغ تنفسی آبششی دارقورباغه 
 دوزیستان 

شون رو بررسی کنیم بعد  های خیلی باحال و جالبی دارن. پس اول جمعیتشون، تفاوت داران توی بچگی و دوران بلوغاین گروه از مهره 
 سایر موارد 

   نوزاد دوزیست
 تنفس آبششی دارد. / تولید گامت ندارد.فقط حفره ای دارد. /  2گردش خون ساده دارد./ قلب 

  دوزیست بالغ
دهلیز + یک بطن(/ تنفس ششی )پمپ فشار مثبت( و پوستی دارد. / گامت تولید 2ای دارد. )حفره  3گردش خون مضاعف دارد./ قلب  

 کند. می
 باشد. یست بالغ دارای یک بطن میحواست باشه که  نوزاد دوزیست همانند دوز

 پاسخ مورد نظرش                            خواستۀ طراح                         

 روپوست + پیراپوست + اسکلرانشیم بافت گیاهی با نقش محافظتی               

 اسکلرانشیم + کالنشیم + آوندی )چوب( بافت گیاهی دارای نقش استحکامی 

 ای + یاخته روپوستی کالهک ریشه + نگهبان روزنه + کرک + اسکلرئید  سلول چوب پنبه یاخته گیاهی با نقش حفاظتی  

 اسکلرئید+ فیبر + کالنشیم + تراکئید + عنصر آوندی  یاخته گیاهی با نقش استحکامی   

 پارانشیم  بافت گیاهی با خاصیت ترمیم کنندگی 

 ای پیراپوست آندودرم ریشه+ سلول چوب پنبه یاخته گیاهی با چوب پنبه در دیواره  

 تراکئید +عناصر آوندی + اسکلرئید +فیبر یاخته گیاهی با دارای لیگنین در دیواره 

 ای غیر یکنواخت یاخته گیاهی با دیوارۀ یاخته

 ) بدون در نظر گرفتن الن ( 

 کالنشیم + نگهبان روزنه 

 

 یاخته گیاهی با توانایی میوز ) ایجاد تتراد/

 کروماتیدی/کراسینگ اور(    4ساختار  

 های بافت خورش  یکی از یاخته

 یاختۀ مولد گردۀ نارس 

 مریستمی + پارانشیمی  یاخته گیاهی با توانایی میتوز 

 یاخته گیاهی با توانایی فتوسنتز )تثبیت کربن/ 

 / وجود چرخه کالوین(  ATPتولیدنوری  

 ای + غالفنگهبان روزنه+ میانبرگ اسفنجی و نرده

 دار  + پارانشیم کلروپالست C4آوندی در گیاهان  

 پارانشیمی بافت گیاهی با بیشترین فضای بین سلولی

 فیبر  یاخته گیاهی با شکل دراز و کشیده 

 یاخته گیاهی بدون هسته 

 )در حالت بلوغ(   

 سلول آبکشی  زنده 

 ای+ فیبر و اسکلرئید )در صورت مرگ یاخته(پنبههای بافت چوبعناصر آوندی+ تراکئید+یاخته مرده 

 زمینه ای + پوششی )روپوست(  های فتوسنتزکننده سامانه بافتی دارای سلول

 ای + آوندی زمنیه های استحکامی سامانه بافتی دارای سلول
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 دستگاه تنفس  
 شود.  آنها می حجمافزایش به درون شش ها باعث  ورود هوا ( پمپ فشار مثبتدر قورباغه )یا جانوران دارای  ← تنفس ششی

وارد  دادن   قورتو  عضالتانقباضات هوا با کمک  ←شود سپس بینی بسته می ←ورود هوا به حفرۀ دهانی  ←در ابتدای دم، بینی باز است
 شود. ها میشش

                                 توان گفت:                                                                                                                    در قورباغه می
دهان = فشار هوا در اتمسفر                                                                                            فشار هوا در شش ها > فشار هوا در  ←در زمان دم  -1
 ها فشار هوا در اتمسفر > فشار هوا در دهان > فشار هوا در شش ←در زمان بازدم  -2

 تنفس پوستی
 تبادالت گازی از طریق پوست است.  بیشتر  

 داران است. ساختار در اندام تنفسی مهره ترینسادهپوست دوزیستان 
         کند.                                                                  در قورباغه شبکه مویرگی یکنواخت و وسیعی در زیر پوست وجود دارد که تبادل گاز با محیط را آسان می

 دستگاه گردش خون
 ، شکل گرفته است.      به بعد گردشی مضاعف، در روند تکامل از دوزیستان  هسامان

گردش در  بار   یک خون ضمن  ←شودداران )دوزیستان بالغ، خزندگان، پرندگان و پستانداران( دیده میدر گردش مضاعف، که در سایر مهره
(تلمبه دیگر 2برای تبادالت گازی کمتر (تلمبه با فشار  1کند: عمل می  دو تلمبهصورت  کند.در این سامانه، قلب بهمی از قلب عبور دو بار بدن، 

 برای گردش عمومی.بیشتر با فشار 
 :  بالغ گردش خون مضاعف در دوزیستان  هسامان

 دارند.  دو دهلیز و یک بطنای با حفره دوزیستان قلب سه
 ← ارسال خون تیره به پوست و شش  ←انقباض بطن  ←انتقال به بطن    ← ورود به دهلیز راست  ←گردش عمومیحرکت خون تیره از    

بطن خون روشن را به به گردش عمومی وارد    ←انتقال به بطن    ←ها و پوست به دهلیز چپ  بازگشت خون روشن از شش  ←تبادالت گازی  
                                                                                              کند.                                             می

شده از قلب خون دو شود. سپس سرخرگ خارجشوند و با انقباض بطن وارد سرخرگ میبا هم مخلوط می  تقریبا  خون تیره و روشن در بطن  
 شود: شاخه می

 پردازد. ها می( شاخه دیگر به تبادل با یاخته2رود.                          میای از آن به سطوح تنفسی ( شاخه1
 

   دستگاه دفعی  
دفع ادرار   ←شدن محیط  به هنگام خشک  هاست.مثانه این جانوران محل خیرۀ آب و یوناست.    آب شیریندوزیستان مشابه ماهیان    کلیۀ
 یابد.                                                                                                                    میافزایش شود و سپس بازجذب آب از مثانه به خون تر میآب بزرگبیشتر مثانه برای ذخیرۀ کم 

برای بازجذب آب  زیادی  کنند و توانایی  تولید می  رقیقادرار  همیشه  دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است، لذا    هبا توجه به اینکه کلی
 پردازند.  کردن ادرار می؛ بنابراین دوزیستان در خشکی، به کمک مثانه )نه کلیه!( خود، به بازجذب آب و غلیظندارد

   تولیدمثل 
 گیرد. لقاح درون آب صورت می ←ها ماهیبیشتر لقاح خارجی دارند همانند 

 است.  کم میزان اندوخته غذایی تخمک   کوتاهعلت دورۀ جنینی  ها بهدر دوزیستان و ماهی
 

 ترکیبی( -متوسط -102) 2پاسخ: گزینه  
های اصلی یک نوع لیپاز  شود. یاختهبدن دیده می  راستترین بخش معده، دریچۀ پیلور است که در سمت ضخیم

 کنند.و چندین نوع پروتئاز )با نام عمومی پپسینوژن( ترشح می
 ها:بررسی سایر گزینه

توانند به یک مجرا  ( در معدۀ یک فرد بالغ لزوماً هر غده، مجرای ویژۀ خود را ندارد و محتویات دو غده معده می 1

 های معده قرار دارند. کربنات در ساختار حفره های ترشح کنندۀ بی یاخته  وارد شوند. در ساختار معده همه

های  تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. مطابق شکل رو به رو یاخته ای میروده( شبکۀ عصبی3

 نباشند.های اصلی )که سازندۀ لیپاز هستند(  توانند در تماس با یاخته کناری می

های  شود. یاخته های حلقوی در رودۀ باریک مشاهده میهای موجود در معده طولی هستند نه حلقوی! چین ( چین4

 نندۀ هورمون در غدد مجاور پیلور حضور دارند. کترشح 
 

 ترکیبی( –متوسط   -114) 4 پاسخ: گزینه 
 کنند. همۀ موارد عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل می

 بررسی موارد:
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)یعنی  معده    های کنارییاختهشود و در  در عمق غدد معدی ساخته می  هورمون  کنندۀترشحهای  الف( گاسترین نوعی پیک شیمیایی است که توسط یاخته 

 گیرنده دارد. همان بافت(  

ها  ای نورونتوسین در جسم یاخته ها مانند اکسی هی از هورمونوکنند. گرای عبور میازندۀ خود از غشای یاختهسدر یاختۀ    تولیدها پس از  ب( همۀ هورمون 

 شوند. تولید می 

های سازندۀ  های سازندۀ گاسترین و سکرتین و یا یاختهریز حضور نداشته باشد؛ مانند یاختهار یک غدۀ درونت تواند در ساخریز می ( یک یاختۀ درونج

 های ناپیوسته است. ها. کبد دارای مویرگ اریتروپویتین در کبد و کلیه 

ها فاقد دندریت و آکسون  کنند. این یاخته تولید می  (بردشیمیایی کوتاهدهندۀ عصبی )نوعی پیک  های چشایی نوعی یاختۀ حسی هستند که انتقال گیرنده(  د

 دهد. سیناپسی را تغییر می های حسی، پتانسیل دوسوی غشای نورون پسدهندۀ عصبی آزادشده از گیرندهانتقال   هستند.

 
 

 ارتباط شیمیایی

 کند.پیک شیمیایی: مولکولی که پیام خاصی را به یاختة هدف منتقل می

 انواع پیک شیمیایی

 بردکوتاه

 های نزدیکارتباط بین یاخته

 هاهای عصبی و بعضی دیگر از پیکمثال: ناقل

 دوربرد

 شوندبه جریان خون وارد می

 های دوربرد هستندها پیکهورمون
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 ارتباط شیمیایی
های ارتباطی بدن استت. اما  دوم فهمیدیم که دستتگاه عصتبی، یکی از دستتگاهتوانند از یکدیگر مستتقل باشتند. در فصتل ها نمیدر پریاختگان، یاخته
 ای هم هستیم از جمله ارتباط هورمونی!های بدن ارتباط ندارد. پس عالوه بر ارتباط عصبی نیازمند ارتباط دیگهتک یاختهدستگاه عصبی با تک

ارتباط مستتقیم    هاهای درون غدهیاختهو   ایهای ماهیچهیاختههای غیرعصتبی مانند  یاختههای دستتگاه عصتبی با یکدیگر و با گروهی از  یاخته نکته: 
 دارند.
ها یاخته  هطور که گفتیم چون با همکنند، ولی همانها ارتباط ستتریعی را بین نقاط مختلف بدن برقرار مینورون

 های دیگری هم هست.در ارتباط نیستن، بدن نیازمند ارتباط
 یپیک شیمیای 

نام    هدف هیاختکند، ای که پیام را دریافت میکند. یاختهپیک شتتیمایی مولکولی استتت که پیامی را منتقل می
دیگر  هکند و پیام را اشتباهی به یاختها پیدا میدارد. اما پیک شیمیایی، چگونه هدف خود را از میان انبوه یاخته

 رساند؟نمی
توانتد تتاریر بگتذارد کته  ای میدارد. و مولکول پیتک، تنهتا بر یتاختته  ایگیرنددههتدف، برای پیتک شتتتیمیتایی،    هیتاختت 
 هدف است. هآن را داشته باشد. و این یاخته، همان یاخت  هگیرند

ها را به دو هدف برستد، پیک هکند تا به یاختبر استاس مستافتی که پیک طی می های شدیمیایی:بندی پیکتقسدیم
 .کنندتقسیم می  دوربردو  بردکوتاهگروه  
 بردهای کوتاهپیک

با هم فاصتتله   اند )سددیناپسو و حداکثر دند یاختهنزدیکی همکند که در  هایی ارتباط برقرار میبرد، چنانکه از نام آن پیداستتت، بین یاختهپیک کوتاه
 کند.میسیناپسی ارر پس هسیناپسی ترشح و بر یاختپیش هبرد است. این پیک از یاختدارند. ناقل عصبی یک پیک کوتاه

 برد دیگری نیز در بدن وجود دارد.های کوتاهها پیکبرد هستند و عالوه بر ناقلهای کوتاههای عصبی یک نوع از پیک: ناقلنکته 
ه های عصتبی پس از اتصتال بشتوند. ناقلآکستونی اگزوستیتوز می  هها تولید و در پایانای نورونهای عصتبی درون جستم یاخته: ناقل1ترکیب با فصدل 

 دهند.ها تغییر میرا به یون ای(، نفوذپذیری غشای آنای یا غدهماهیچه هسیناپسی )نورون، یاختپس هخود در یاخت  هگیرند
 های دوربردپیک
ای دور  شتتوند و پیام را به فاصتتلهوارد میجریان خون  هایی هستتتند که به های دوربرد پیکپیک

 دوربرد هستند.ها پیک های کنند. هورمونمنتقل می
 ه شتتتود؛ حتی اگر یتاختت هر نوع هورمون یتا هر نوع پیتک دوبرد، قطعتا  بته جریتان خود وارد می  نکتده: 

 هدف آن در نزدیکی آن قرار داشته باشد.
کنند؛ در این صتورت، این پیک یک هورمون  ها پیک شتیمایی را به خون ترشتح میگاهی نورون  نکته: 

ها صتورت آکستون آن  هها، در پایانترشتح پیک شتیمیایی از نورونآید، نه ناقل عصتبی! )شتمار می به
 گیرد؛ چه ناقل عصبی باشد؛ چه هورمون!(می

 هورمون و ناقل عصبی همقایس
 
 
 
 
 
 

 
 هورمون  ناقل عصبی نام پیک شیمیایی

 دوربرد بردکوتاه نوع پیک
  ✓ × ورود به خون 
 ریزدرون  هیاخت هاای نورون جسم یاخته محل تولید 

 ترشحی عصبی هجسم یاخت
 رانیبرون  رانیبرون  نحوه خروج از یاخته

 تغییر فعالیت  هاتغییر نفوذپذیری غشا به یون  هدف هتاثیر بر یاخت

 



 71صفحه               8مرحله    - زیست شناسی                                                        آزمون ماز 

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

 مفهومی( -متوسط -103) 3پاسخ: گزینه  
  اکسید دی کربن گاز    جاییبنابراین نقش خوناب در جابه شوند.  جا می اکسید به صورت محلول در خوناب جابه دیدرصد از کربن  7درصد اکسیژن و    3تنها  

 است.   اکسیژنجایی  برابر نقش ان در جابه   بیش از دو
 ها:بررسی سایر گزینه

شوند. پس طبیعیه که با تغییر دمای بدن )شرایطی مانند بروز تب( میزان  اکسید به مقدار کمی در خوناب حل میدی ( در دمای بدن، اکسیژن و کربن 1

 پذیری این دو گاز در خوناب تغییر کند.لانحال

 یابد. ر آن کاهش میدپذیری گازها  نکته: از درس شیمی به خاطر دارید که با افزای دمای یک مایع، انحالل

درصد از آن به هموگلوبین    23درصد به یون بیکربنات تبدیل و    70درصد    93از این    . شودهای قرمز وارد میاکسید خون به گویچهدی درصد کربن  93(  4و2

  75شود و  اکسید وارد شده به گویچه قرمز به هموگلوبین متصل می دیدرصد از کربن  25توان گفت  بنابراین، می  .گردد شود و از آن خارج نمیمتصل می 

 شود ات تبدیل می کربنشود و به یون بی درصد از آن با آب ترکیب می

23
93

× 100 = 25٪        
70
93

× 100 = 75٪ 

 

 

 ترکیبی( –متوسط   -114) 2پاسخ: گزینه  
 فیز مستقر هستند.الموس، هیپوفیز و اپیادر شکم یک مرد بالغ پانکراس و دو غدۀ فوق کلیه وجود دارد. در سر نیز هیپوت

 بالغ خارج از حفرۀ شکمی مستقرند. ها در افراد  نکته: بیضه
 ها:بررسی سایر گزینه

 ( در قفسۀ سینه غدۀ تیموس وجود دارد. شش چپ نیز از دو لوب تشکیل شده است. 1

 )در مجموع سه سیاهرگ(   ( به دهلیز راست یک سیاهرگ اکلیلی، بزرگ سیاهرگ باالیی و بزرگ سیاهرگ زیرین وارد میشود.3

 غدۀ پاراتیروئید متصل است.   چهارشود. به غدۀ تیروئید نیز  هرگ ششی وارد می( به دهلیز چپ، چهار سیا4

 حمل گاز ها در خون 

های در مویرگ 
 بافت 

2CO 

 

 شود.ها منتقل می به صورت محلول در خوناب به سمت شش شود.درصد در خوناب حل می  7

قرمز وارد  هدرصد به گویچ 93
 شود.می 

 شود.به هموگلوبین متصل می  درصد   23

به صورت یون بیکربنات   درصد  70
 شود.  حمل می

شود ولی از آن یون بیکربنات در گویچۀ قرمز تولید می 
 شود.خارج و به خوناب وارد می 

2O  شود.ها منتشر می ای و سپس درون یاخته یاخته های قرمز و خوناب به درون مایع بین اکسیژن از گویچه 

های در مویرگ 
 حبابک 

2O 97  شود.هموگلوبین متصل می درصد به 

 شود.درصد در خوناب حل می  3

2CO 

 

 شود. ها منتشر می درصد که به صورت محلول در خوناب است از آن خارج و به درون حبابک 7

 شود.ها منتشر می درصد از هموگلوبین جدا شده و به درون حبابک 23

 شود. شود و از آنجا به هوا منتشر میکربنات آزاد میاکسید از ترکیب یون بیدرصد به صورت بیکربنات وجود دارد، کربن دی 70

 های بدنغده
 ریزهای درونیاخته

 اند:ریز از نظر محل قرارگیری متفاوتهای درونشوند. یاختهترشح می ریزهای درونیاختهها از هورمون
، به ترتیب گاستترین و سکرتین معده و دوازدههریز در  های درونها دیده شتوند؛ مثال  یاختهاندامصتورت پراکنده در  توانند بهریز میهای درونیاخته  -1

 کنند.  را ترشح می
حضتور    کلیه و کبدریز در  های درونای از یاختهگروه ویژه  دهم: 4ترکیب با فصدل  

 کنند. را ترشح می هورمون اریتروپویتیندارند که 
معتده کته در    ههتای دیوار یتاختته  بعضدددیاز    گتاستتتترین  دهم:  2ترکیدب بدا فصدددل   

 اسیده معده و پپسینوژنقرار دارند ترشح، و باعث افزایش ترشح   مجاورت پیلور
که   اندپوشدشدی  هیاختگاستترین، نوعی    هکنندهای ترشتحشتود. در واقع، یاختهمی

در عمق غتدد معتدیم مجتاور پیلور حضتتتور دارنتد؛ ولی ترشتتتحتات خود را بته خون 
 ریزند؛ نه مجرای غده! )شکل مقابل(می

دوازدهه )شتکل مقابل( و  های پوشدشدییاختهستکرتین از  دهم:  2ترکیب با فصدل   
 افزایش یابد. بیکربناتود ترشح ششود و با ارر بر پانکراس موجب می، به خون ترشح میورود کیموس به دوازدههدر پاسخ به 
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ریز اندامی استت که کار اصتلی آن ترشتح درون هقرار داشتته باشتند. در واقع غد ریزغدد دروندرون  مجتمعصتورت  توانند بهیز میرهای درونیاخته  -2

 هورمون است.
ریز هورمون نیستتت و از طریق مجرایی به برون  هترشتتحات غدشتتود. در حالی که  ریز، هورمون نام دارد و به خون وارد میدرون هترشتتحات غد نکته: 

 ریزد.سطح بدن یا حفرات بدن می
 شوند.بافتی و سپس به خون وارد میخود، ابتدا به مایع میان هتولیدکنند هها پس از ترشح از یاختهورمون نکته: 

 ریزدستگاه درون
های بدن را تنظیم نامند. این دستتگاه به همراه دستتگاه عصتبی، فعالیتریز میتگاه درونرا دست  هاهای آنهورمونو  ریزغدد درونو  هایاختهمجموع 

 دهد. های درونی و بیرونی پاسخ میکند و نسبت به محرکمی
های  بخششتود. در  های دیگر بدن، توستط دستتگاه عصتبی و هورمونی تنظیم میهای دستتگاه گوارش نیز مانند بخشفعالیت دهم: 2ترکیب با فصدل  

های دستگاه ریزند و همراه با دستگاه عصبی، فعالیتها به خون میسازند. این هورمونهایی وجود دارند که هورمون میمختلف معده و روده، یاخته
 کنند.گوارش را تنظیم می

 بررسی شکل
ریز، فضتتای  های درونریز همانند یاختههای برونیاخته 

)این نکته ستتتوال کنکور شتتتده ای کمی دارند.  یاختهبین
 حواستون باشه(

هتای ترشتتتحی از یتاختته  همتاد  دهم:  5ترکیدب بدا فصدددل 
از محیط داخلی و متادبرون بته ختارج  ترشتتتحی   هریز 
 شود.ریز به درون محیطم داخلی وارد میهای درونیاخته
صتورت مجتمع  توانند بهریز نیز میهای برونیاخته نکته:

که به صتورت  شتوند و یا اینریز یافتبرون هدرون یک غد
های گوارش یاخته  هپراکنده دیده شتوند. مثال  در طول لول

شتوند.  به صتورت پراکنده دیده می موستین  هکنندترشتح
 ها تشکیل شده!نریز و ترشحات آهای برونریز و غدههای برونریز هم داریم که از یاختهپس میشه گفت که یک دستگاه برون

 به سطح بدن یا حفرات بدن بریزند.  یک مجرا توانند ترشحات خود را از طریق  ریز میبرون هدی یاختتعداد زیا نکته: 
 هریزد. پوستت ترشتحات مختلفی دارد؛ از جمله چربی و عر ! بنابراین غدنشتان داده شتده ترشتحاتی را به ستطح پوستت می هغد  :5ترکیب با فصدل 

 چربی باشد.  هعر  یا غد هتواند یک غدنشان داده شده می

 ریز اصلی بدنبررسی شکل: غدد درون
ریز اصلی نشان داده شده است؛ اما هر فرد درون  هنوع غد  8در این شتکل  

تواند داشتته باشتد!! بیضته و تخمدان که در  نوع از این غدد را می  7فقط 
 یک فرد نیست!

استتتت کته در بتاالی  ریز بتدن  فیز( نیز یکی از غتدد درونرومغزی )اپی  هغتد 
های چهارگانه قرار دارد ولی در این شتتکل نشتتان داده نشتتده برجستتتگی

استتتت. این غده در یک فرد ایستتتتتاده، باالتر از هیپوتاالموس قرار گرفتته  
 اصلی نشان داده نشده است! هاست؛ اما در شکل به عنوان غد

 هاز اند؛ ولی اندتیموس و تیروئید از نظر شتتکل ظاهری به هم شتتبیه هغد 
 تر است.تیموس بزرگ

چپ باالتر   هفو  کلی هاستت و غدکلیه باالتر از پانکراس واقع شتدهفو  هغد 
 راست است. هفو  کلی هاز غد

ریز اصتتتلی در بتدن یتک فرد بیضتتته یتا تخمتدان و درون  هترین غتدپتانن 
 ریز هیپوتاالموس است.درون  هباالترین غد

تیموس و لوزالمعده، غددی هستتتند که هیپوتاالموس، هیپوفیز، تیروئید،  
 اند.روی خط وسط بدن قرار گرفته
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 ترکیبی( -متوسط -104) 1پاسخ: گزینه  
 باشند. یاخته بدون دانه می دارند. این دو نوع گویچه سفید دارای میان  ها هسته تک قسمتیها و لنفوسیت مونوسیت 

 ها:بررسی سایر گزینه
 شود.می  های روشن ریز دیده ای با دانه ها میان یاخته ها هسته دو قسمتی دارند. فقط در نوتروفیل ائونوزوفیلها و  ( بازوفیل 2

 ها هسته تکی خمیده یا لوبیایی شکل دارند. باشند. فقط مونوسیت ها دارای میان یاخته بدون دانه می ها و لفنوسیت ( مونوسیت 3

 باشند.ها دارای هستۀ دوقسمتی دمبلی شکل می وفیل ینهای روشن دارند. فقط ائونوزای با دانهیاخته ها میانها و نوتروفیلوفیل ین( ائونوز4
 

 مفهومی( -متوسط -114) 2 پاسخ: گزینه 
اکسید  دیوساز و مصرف گلوکز میشوند. در این حالت کربنباعث افزایش میزان سوخت   4Tو    3Tهای  نتیموس و تیروئید با نای در تماس هستند. هورمو 

 یابد. زکربنیک نیز افزایش میاشود و میزان فعالیت انیدربیشتری تولید می
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود. های خونی می ایمنی مانند دیاپدز یاخته های دستگاه  باعث سرکوب فعالیت مدت  در طوالنی ( بخش قشری غدۀ فوق کلیه با ترشح کورتیزول  1

شود. هورمون پروالکتین نیز از  توسین باعث تحریک خروج شیر از غدد پستانی می ر تماس است. هیپوفیز با ترشح اکسی ( غدۀ هیپوفیز با پردۀ مننژ د 3

ت هیپوفیز با ترشح هورمونی )یک هورمون( باعث تحریک  هیپوفیز پیشین ترشح میشود و تولید شیر در غدد پستانی را تحریک میکند. پس نمیتوان گف

 شود. تولید و ترشح شیر از غدد پستانی می

  تولیدمثل های دستگاه  شود در مردان در تنظیم فعالیت می  ح( بزرگترین عضلۀ تنفسی، دیافراگم است. هورمون پروالکتین که از غدۀ هیپوفیز پیشین ترش4

 نقش دارد.  

 های هیپوفیز و هیپوتاالموس! نبندی دوباره هورموجمع

هورمون   
 تولیدی غده 

هورمون  
 عملکرد هورمون  ترشحی غده 

بعضی اندام های  
های هدف 

 هورمون 

تنظیم ترشح  
 هورمون 

 زیرمغزی غدۀ 

غده زیرمغزی  
تقریبا به  
اندازه یک  

نخود است و  
در گودی 

استخوانی از  
کف جمجمه 
جای دارد,  

همچنین این  
غده توسط  
ساقه ای به 

زیرنهنج 
 متصل است 

 پیشین 

 رشد  رشد 

از طریق تقسیم یاخته  
های غضروفی صفحات  
رشد, سبب رشد طولی  
استخوان های دراز و 

 افزایش قد میشود 

استخوان های 
 دراز 

تحت تاثیر  
هورمون های  
آزادکننده و 
مهارکننده  

 زیرنهنج 

 

 پروالکتین  پروالکتین 

نقش در دستگاه ایمنی و 
 حفظ تعادل آب 

تنظیم فرایندهای  در 
دستگاه تولیدمثل مردان و 
تولید شیر در زنان, پس از  

 تولد نوزاد نقش دارد 

 غدد شیری 

دستگاه تولیدمثل  
 مردان 

محرک فوق  
 کلیه 

محرک فوق  
 کلیه 

تنظیم فعالیت غده فوق  
 غده فوق کلیه  کلیه 

محرک  
تنظیم فعالیت غده   محرک تیروئید  تیروئید 

 تیروئید غده  نیروئید 

محرک غده 
های 
 ( LHجنسی)

محرک غده 
های 
 ( LHجنسی)

تنظیم فعالیت غده های  
 تخمدان و بیضه  جنسی)تخمدان و بیضه( 

ها وجود دارند که دو گروه اول، های سفید و ِگرده های قرمز، گویچهای خون است که در آن گویچهبخش یاخته  ( 1)   بخش دوم خون  
و ِگردهیاخته یاخته هستند.  های خونی  از  میلوئیدی یاخته  ( 2) ها، قطعاتی  منشأ  با  دانههمۀ گویچه  ←هایی  از  های سفید  برخی  دار+ 

  ( 4)های سفید بدون دانه. بیشتر گویچه ←هایی با منشأ لنفوئیدی یاخته ( 3) ت + گویچۀ قرمز. دانه+ مگاکاریوسیهای سفید بدونگویچه
های خونی که فقط در مغز استخوان  یاخته  (5)های قرمز.  ها+ گویچهها+ مونوسیتلنفوسیت  ←یاختۀ خونی با سیتوپالسم بدون دانه

دانههمۀ گویچه  ←شوندتولید می از گویهای سفید  با هستۀ    ( 6)های قرمز.  دانه+ گویچههای سفید بدونچهدار+ برخی  گویچۀ سفید 
تکی  ( 7) بازوفیل+ائوزینوفیل.    ←دوقسمتی هستۀ  با  سفید  الف(    سفیدگویچۀ    ( 8) مونوسیت+لنفوسیت.    ←گویچۀ  هستۀ:  با 

افتاده←نوتروفیل. ب( دمبلی←چندقسمتی یا  میبازوفیل. د(خ   ←ائوزینوفیل. ج( روی هم  یا بیضی   ←لوبیاییده    ← مونوسیت. و( گرد 
(  10) ها( ها )مونوسیت + بعضی لنفوسیتدارها + گروهی از بدون دانههمۀ دانه  ←گویچۀ سفید  فعال در خط دوم دفاعی  (9) لنفوسیت. 

گویچۀ سفید با توانایی    ( 12) ائوزینوفیل    ←گویچۀ سفید با توانایی مبارزه با انگل  ( 11) نوتروفیل.  ←خواری گویچۀ سفید با توانایی بیگانه
گویچۀ سفید با توانایی شناسایی میکروب    (14) لنفوسیت.   ← گویچۀ سفید با توانایی تقسیم  (13) بازوفیل.   ←ترشح هیستامین و هپارین

سفیدی گویچۀ  T  . (16  )و    Bهای  لنفوسیت   ←گویچۀ سفید با توانایی شناسایی نوع میکروب(15) های سفید.  گویچههمۀ    ←از یاختۀ خودی 
بیشترین یاختۀ خونی+ یاختۀ خونی با غشای    ←گویچۀ قرمز    (17) بازوفیل.  ←خطر اطراف ما نقش داردکه در بروز پاسخ ایمنی به مواد بی 

خونی تغییر شکل یافته روز+ یاختۀ خونی میزبان عامل ماالریا + یاخته120فرورفته + یاختۀ خونی بدون هسته + یاختۀ خونی با طول عمر
  شکلخونی داسیری کمدر بیما
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محرک غده 
های 
FSHجنسی)
) 

محرک غده 
های 

 ( FSHجنسی)

تنظیم فعالیت غده های  
 تخمدان و بیضه  جنسی)تخمدان و بیضه( 

 -----------  ------------  ----------------  -----------  ---------  میانی 

 پسین 

 اکسی توسین  ×

تحریک ماهیچه های  
دیواره رحم به منظور  

 انجام زایمان 

انقباض ماهیچه های  
صاف غدد شیری برای  

 خروج شیر

 رحم

 غدد شیری 
 بازخورد مثبت 

 ضدادراری  ×
با اثر بر کلیه ها و افزایش  

ادرار را  بازجذب آب, حجم 
 کاهش میدهد 

 بازخورد منفی  کلیه ها

 

هورمون تولیدی   
 غده 

هورمون ترشحی  
 عملکرد هورمون  غده 

بعضی اندام  
های هدف 

 هورمون 

تنظیم ترشح  
 هورمون 

 زیرنهنج 

این غده در مغز  
قرار دارد و توسط 
رگ های خونی با  

غده زیرمغزی  
 ارتباط دارد 

همچنین آسه  
های بعضی 
یاخته های 

به  عصبی آن 
درون بخش  

پسین زیرمغزی  
 کشیده شده اند 

 × اکسی توسین 

تحریک ماهیچه های  
دیواره رحم به منظور  

 انجام زایمان 

انقباض ماهیچه های  
صاف غدد شیری برای  

 خروج شیر

 رحم

 غدد شیری 
 بازخورد مثبت 

 × ضدادراری 
با اثر بر کلیه ها و افزایش  
بازجذب آب, حجم ادرار را  

 کاهش میدهد 
 بازخورد منفی  کلیه ها

 آزادکننده  آزادکننده 
ترشح هورمون های 
بخش پیشین غده  

 زیرمغزی 
 غده زیرمغزی 

دریافت اطالعات از  
 درون و بیرون بدن 

 مهارکننده  مهارکننده 
توقف ترشح هورمون  

های بخش پیشین غده 
 زیرمغزی 

 غده زیرمغزی 

 

 مفهومی( -متوسط -101)1پاسخ: گزینه  
 فقط مورد ب درست است.  

 بررسی تمامی موارد:
نابالغ، هم الف( قورباغه  بالغ و  نابالغ گردش خون ساده و قلب دوحفره گونه هستند. قورباغه های  بالغ گردش خون مضاعف و قلب  ای و قورباغه های  های 

 ای دارند. حفرهسه 

 آورند. یک اجتماع را به وجود می های گوناگون باهم تعامل دارند و  سازگان، جمعیت ب( در یک بوم

گونه هستند ولی چون محل زندگی  های فرانسه و ایران همآورند. مثالً خروسکنند، یک جمعیت را به وجود میج( افراد یک گونه که در یک جا زندگی می

 مشابهی ندارند جزئی از یک جمعیت محسوب نمیشن!

ها که  اند؛ بنابراین، در پیکرۀ این جانداران تعامل بین یاخته ها فقط از یک یاخته تشکیل شده مانند باکتری ای  یاخته دانید، جانداران تک د( همانطور که می

 شود، وجود ندارد. بندی حیات میمنجر به ایجاد دومین سطح سازمان

 یاخته 

 اند.       یابی حیات است. همۀ جانداران از یاخته تشکیل شدهترین سطح سازمانپانن یاخته
 ها در موارد زیر مشترک هستند:                          همۀ انواع یاخته نکته

های  ( صورت گرفتن واکنش3( وجود مادۀ ژنتیک درون یاخته.        2کنترل عبور و مرور مواد بین یاخته و محیط اطراف آن.          ←( وجود غشا 1
 زیستی درون یاخته.  

 دانگان. در نهان های قرمز در بسیاری از پستانداران و آوند آبکشدهند. مثل گویچهها پس از تشکیل، هستۀ خود را از دست میبعضی از یاخته نکته
 های حیات را دارد ! مثال  یک یاخته ممکن است توانایی تولیدمثل نداشته باشد.  توان گفت که هر یاخته، همه ویژگینمی 
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 بافت 

 آورند.     تعدای یاخته یک بافت را به وجود می
 که فقط یک نوع یاخته داشته باشد.  ها وجود داشته باشد یا این در یک بافت ممکن است انواعی از یاخته نکته
 ای و عصبی است.   نوع: پوششی، پیوندی، ماهیچه 4های بدن انسان شامل بافت نکته
 ای و آوندی است.   گیاهان آونددار دارای سه نوع سامانۀ بافتی پوششی، زمینه  نکته

                                                                   اندام 
                                                                                                                                                                                                                       شود؛ مانند اسخوانی که در اینجا نشان داده شده است.تشکیل می دند بافت مختلفهر اندام از 

     دستگاه  
 ها تشکیل ها و استخواندستگاه حرکتی از ماهیچهشده است؛ مثال  تشکیل  دند اندامدستگاه از  هر

 شده است. 
 های استخوانی قرار دارند. مانند ماهیان غضروفی که فاقد داران در دستگاه حرکتی اندامتوان گفت در همۀ مهرهنمی 

 اند.  استخوان

   فرد 
 هاست.  جانداری مانند این گوزن، فردی از جمعیت گوزن

 این سطح باالترین سطح ممکن در حد یک فرد است.      نکته

 جمعیت 
 آورند.  کنند، یک جمعیت را به وجود میمی مکانی خاص زندگی در زمان وکه یک گونه افراد 
یت زنده ماندن و تولیدمثل به  هایی شبیه خود با قابلتوانند از طریق تولیدمثل زادهاند و میهم شبیهگویند که بهگونه به گروهی از جانداران می  نکته

 وجود آورند.  

کنند  متفاوت و در یک زیستگاه زندگی می  هافرادی که از دو گون  شید که:»یک گونه« و »یک جا« توجه کنید، متوجه می  هدر تعریف جمعیت اگر به دو واژ 
بزارید یه مثال براتون بزنم: مثاًل در شوند.  کنند، جزء یک جمعیت محسوب نمیدور از هم زندگی می  ه و یا افرادی که از یک گونه هستند ولی در دو منطق

یکی هست ولی دو جمعیت مختلف هستن.. حاال مرغی که تو ایران هست با مرغی که تو   یه گله، گوسفند و بز کنار هم هستن و زیستگاه شون  
 شن! ر دو زیستگاه متفاوت زندگی میکنه! پس این دو مرغ عاشق هم جز یه جمعیت محسوب نمیفرانسه زندگی میکنه هم از یه گونه هست ولی د

 دهند.      تعداد افراد تشکیل دهنده یک جمعیت رابت نیست و عواملی  مانند مرگ، تولد و مهاجرت آن را تغییر می  نکته

   های فردی بیشتر باشد، توان بقای جمعیت  اندازۀ یک جمعیت و میزان تفاوتتوانند متفاوت از هم باشند. هر چه قدر  افراد درون یک جمعیت می
 شود.  بیشتر می

    !!! بررسی دو جمعیت خیلی مهم 

ای و سیستم تنفسی  حفره3ای و سیستم تنفسی آبششی هستند اما افراد بالغ دارای قلب  در جمعیت دوزیستان، افراد نابالغ دارای قلب دو حفره  -1
 )تهویه با پمپ فشار مثبت( است.    پوستی و ششی

 در جمعیت زنبورهای عسل، افراد ماده دارای دو مجموعه کروموزوم، حاصل لقاح و بعضی   -2

 از آنها فاقد توانایی زادآوری هستند. افراد نر دارای یک مجموعه کرومزومی و حاصل بکرزایی 

 کنند.  هستند و با تقسیم میتوز، یاخته جنسی را ایجاد می

                    آورند.وجود می های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را بهجمعیتتماع   اج

 عوامل زنده )اجتماعو و غیرزنده محیط و تاثیرهایی که برهم  سازگان بوم 

   سازنند.سازگان را میگذارند، بوممی

 نظر اقلیم )آب و هواو  شود که از تشکیل می سازگاندند بوم بوم از زیست  بوم  زیست 

 اند.جانداران مشابه  و پراکندگی

 توان چند جمعیت از یک گونه را مشاهده کرد؟بوم، میآیا در یک زیست

گونه باشند. مثال   هم  Bتوانند با افراد درون زیستگاه  می  A( وجود دارد و افراد درون زیستگاه  Bو    Aبوم چند زیستگاه )مثال  زیستگاه  بله، در یک زیست
 شوند. گونه هستند اما، زیستگاه متفاوتی داشته و دو جمعیت جدا از هم محسوب میارومیه با مارهای سواحل دریای خزر هم همارهای دریاچ
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   است. نهای زمیبوم زیست شامل همۀکره زیست

 ای .                                                                                                                          یاختهی سطوح مختلف حیات را نداشته باشد. مثل جانداران تکیک جاندار ممکن است همه                                                                    
 شوند.                                                                                                 سازگان مختلف دیده شود. مثال   پروانه مونارک در مکزیک و کانادا دیده مییک جاندار ممکن است در طول عمر خود در بوم 
               .یک جاندار ممکن نیست بدون تعامل با عوامل زنده و غیرزنده به حیات خود ادامه دهد 
  های هوا و اقلیم وهای مختلف به وسیلۀ آببومشوند ولی زیست ه و ..... جدا میهای مختلف با مرزهای طبیعی مانند کوه، دره، رودخانسازگانبوم

 شوند. مختلف از هم جدا می
 مفهومی( -متوسط -105)4پاسخ: گزینه  
های  ای از یاخته روه ویژه شود. اریتروپویتین توسط گاکسید تولید میترین مادۀ آلی موجود در ادرار اوره است که در کبد از ترکیب آمونیاک و کربن دیفراوان

 های ناپیوسته وجود دارند. شود. در کبد برخالف کلیه مویرگ کلیه و کبد به درون خون ترشح می 
 ها:بررسی سایر گزینه

 ساخته شود. ای هستند(  های ماهیچۀ اسکلتی )که چندهستهتواند در یاختهشود؛ در حالی که کراتینین میای ایجاد میهستههای تکدر یاخته( اوره  1

 وساز آمینواسیدها شود نه سوختها ایجاد می اسید کئلیکوساز نواسید در نتیجۀ سوخت( اوریک2

پذیر است. بنابراین، اوره سمیت کم تری نسبت  شدن آن و دفع با فواصل زمانی امکانتر است و امکان انباشته ( ویژگی سمی بودن اوره از آمونیاک بسیار کم3

 و غیرسمی نیست. به آمونیاک دارد  
 

 مفهومی(-متوسط -113) 2پاسخ: گزینه  
 هستند.    اسکلت محوریها هر دو جزئی از  دهد. جناغ و ستون مهره ها مفصل تشکیل می ه دندۀ دوم با جناغ و ستون مهر

 ها:بررسی سایر گزینه
لگن جزئی از اسکلت جانبی و ستون  ن نیمادهد. استخوها مفصل تشکیل میلگن سمت مقابل بدن و ستون مهره ( هر استخوان نیم لگن با استخوان نیم1

 ها جزئی از اسکلت محوری هستند.مهره

 ای نقش ندارد. وکاسهنی در تشکیل مفصل گویلگن مفصل تشکیل میدهد. استخوان درشتاستخوان نیمنی و  ( استخوان ران با درشت3

یک  دهد. هیچ مفصل تشکیل می   سوم و پنجم کمرکمر با مهرۀ    چهارمالنخاع تا دومین مهرۀ کمر کشیده شده است. مهرۀ  ها از بصل( نخاع در ستون مهره4

 نخاع نقش ندارند. ها در محافظت از  از این مهره
 
 

 
 
 

 افزایش تولید در زمان.....  تشکیل رسوب  پذیری در آب انحالل بیماری مرتبط       محل تولید  منبع تولید      سمیت     

تجزیه آمینواسید و  بسیار زیاد    آمونیاک 
 نوکلئوتید 

 گروهی از 
 ها یاخته

 ابتال به دیابت شیرین    -     خیلی زیاد         -               

واکنش آمونیاک با   کمتر از آمونیاک  اوره 
CO2 

 ابتال به دیابت شیرین             -     زیاد           -                کبد   

سوخت و ساز   کمتر از اوره    اسید اوریک 
 نوکلئیک اسیدها 

-ایجاد نقرس و سنگ -    
 کلیه 

 -                      دارد     کم            

 -                      -     -            -               ماهیچه  فسفات کراتین     -          کرآتینین 

 جناغ 
تر بوده و  آن پهن  ابتدایی است که بخش    بخش نابرابر  3شود/ دارای  رانده می  جلوبه سمت    دمدرون قفسۀ سینه است / در زمان    منفرداستخوان  

نه   )بسیاری  نای، مری و غدۀ تیموس قرار دارد/    جلویی در سطح    /شود ای مفصل نمیدندهبخش انتهایی آن با هیچ  ای دارد/  شکلی ذوزنقه

 ها به آن متصل هستند.  از دنده   همه!(
 ها دنده

  ( 1)  ←ها به جناغ به ستون مهره متصل هستند/ وضعیت اتصال دنده   پشتاز    همگیدنده وجود دارد که    نه عدد!(  )جفت    12در قفسۀ سینه  
  12و  11های  دنده  (3) نیز اتصال دارد    7دندۀ با یک غضروف مشترک که به غضروف    10تا  8های  دنده   (2)یک توسط غضروف مجزا    هر 7تا1های  دنده 

ها در هر نوع دم و بازدم، تغییر وضعیت دنده   اینم بدونی بد نیست!  کنند.  به سمت باال و جلو حرکت می  دمها در زمان  دنده   /ندارندبا جناغ اتصالی  

دندۀ   فقط،  کلیۀ راستولی از  کلیۀ چپکلیه و از غدد فوق 12و   11های ای خارجی و داخلی متصل است/ دنده دندههای بینها ماهیچهبه دنده /دارند
 ها اندزۀ برابری ندارند.  کند/ دنده محافظت می  12

  هایی از بخش محوری اسکلت بدن، مفصل دارند. ها فقط با استخواندنده  
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 مفهومی( -متوسط -104) 4پاسخ: گزینه  
 های خروجی از آن گرۀ لنفی برابر نیست. های ورودی به یک گرۀ لنفی با تعداد رگ تعداد رگ

  ریزد.مجرای لنفی چپ می نکته: لنف طحال، آپاندیس، پاها، دست چپ و دستگاه گوارش به  

 ها:بررسی سایر گزینه
  شود.( لنف رودۀ بزرگ در نهایت به مجرای لنفی چپ تخلیه می1

 شدن بزرگ سیاهرگ زبرین است.  تر از محل دوشاخه( تیموس پایین2

 شود.( خون تیرۀ معده و طحال از طریق شاخۀ مشابهی به سیاهرگ باب تخلیه می3

 

 

 

 

های زیرین یا زبرین  سیاهرگشود توسط بزرگخون سیاهرگی که از یک اندام خارج می  معموالًهای بدن انسان  در اندامگردش خون دستگاه گوارش      
به طور  از لولۀ گوارش    نه سراسر!( )  هاییبخشهای دیگر بدن، خونِ  که در دستگاه گوارش برخالف اندام رود در حالیبه صورت مستقیم به قلب می

 رود.  های دیگر به قلب میبه کبد و سپس از راه سیاهرگ   ابتدا؛ بلکه از راه سیاهرگ باب،  گرددمستقیم به قلب برنمی 

:    نکته   باریک  1سیاهرگ باب، خون سیاهرگی  لولۀ گوارش( و هورمون    ←( رودۀ  بیشتر مواد جذب شده در  )یعنی  حاوی مواد مغذی فراوان 

حاوی برخی    ←( معده  4های انسولین و گلوکاگون  حاوی هورمون   ← ( لوزالمعده  3های جذب شده   حاوی آب و یون   ←( رودۀ بزرگ  2سکرتین.  

     ند.ک از مواد جذب شده و هورمون گاسترین است را دریافت و وارد کبد می 

 شود. طبق شکل کتاب درسی، خون سیاهرگی مری، وارد سیاهرگ باب نمی 
 اسیدی دارد.   pHکه سیاهرگ خارج شده از لوزالمعده  قلیایی در حالی pHسیاهرگ خارج شده از معده    نکته   

 هایی با خون تیره و روشن مواد مغذی را دریافت کند. تواند از رگسیاهرگ باب دارای خون تیره و مواد غذایی فراوان است. بنابراین کبد، می 
   که  شود؛ با این تفاوت که در شش رگ ورودی، فقط از نوع سرخرگ است در حالیبه کبد همانند شش هم خون تیره و هم خون روشن وارد می

 تواند سرخرگ و یا سیاهرگ باشد.   در کبد رگ ورودی می
 شود که دوتای آنها در سمت چپ و دیگری در سمت راست بدن قرار دارد:  سیاهرگ ایجاد می  سیاهرگ باب از به هم پیوستن سه نکته

 آوری خون سیاهرگی رودۀ باریک، رودۀ کور، کولون باالرو و آپاندیس  جمع ←الف( سیاهرگ سمت راست  

آوری خون سیاهرگی  سیاهرگ تحتانی:  جمعآوری خون سیاهرگی طحال و بخشی از از معده /  سیاهرگ فوقانی: جمع  ← های سمت چپ  ب( سیاهرگ

 روده و بخشی از معده که در مجاورت لوزالمعده قرار دارد.   رو، راستلوزالمعده، کولون پایین

تر خون را  کبدی در خارج از کبد از دو انشعاب کوچک که سیاهرگ فوق شود در حالیسیاهرگ باب پس از ورود به کبد به دو شاخه تقسیم می  نکته

 کند.  یافت می در

 در کبد دو نوع شبکۀ مویرگی وجود دارد:    نکته 

 دهد.  های بدن که مویرگ، خون را از سرخرگ دریافت کرده و به سیاهرگ میالف( حالت معمول مویرگ 

 دهند.  کبدی میها خون را از سیاهرگ باب دریافت کرده و به سیاهرگ فوقب( در نوع دوم، مویرگ

    بدن قرار دارد   پشتی در سطح   ←استخوان کتف   از سمت   بازوبا  /تر از دندۀ اول قرار داردپایین /شودولی از سطح جلویی هم دیده می(
 اتصال دارد.     ترقوهخارج خود( و  

 های مچ و از طرف دیگر با انگشتان مفصل دارند.استخوان دارد که از یک طرف با استخوان  5  ← های کف دست و پا  استخوان 

  بند است  دوکه دارای    شستانگشت  اند به جز  تشکیل شده  سه بندیک از  انگشتان دست و پا از    هر  ←انگشتان دست و پا  . 

  نی و کشکک مفصل دارد.لگن و از پایین با درشتاستخوان بدن است/ از باال با نیم  ترینطویل  ←ران 

  مهرۀ کمری   دومیناندازه تشکیل شده است/ از پایین با لگن و از باال به جمجمه متصل است/ نخاع تا از چندین استخوان غیر هم ←ستون مهره
 ست/  مهرۀ کمری دو زائده بیرون زده ا  هرشود./ از  دیده می 

     با   پایینلگن سمت مقابل و از با نیم جلوبا ستون مهره، از  پشتلگن از نیم هرلگن تشکیل شده است/ به نام نیم مشابهاز دو استخوان  ←لگن
 لگن در محل اتصال به ران دارای یک گودی است.نیم  هرکند/  است/ از مثانه و رحم حفاظت می  ران مفصل شده

 قرار دارند.    ردیف  دواز چندین استخوان ساخته شده است که در    ←های مچ دست و پا استخوان 
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 توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به کبد وارد شوند:  شوند میلولۀ گوارش جذب میموادی که در   نکته 

 شوند(   مواد جذب شده در معده، رودۀ بزرگ و رودۀ باریک)موادی که وارد مویرگ خونی پرز می ← الف( به صورت مستقیم 

 شود.  پیدها در رودۀ باریک که وارد مویرگ لنفی میمواد جذب شده در دهان و مواد حاصل از گوارش لی ←ب( به صورت غیرمستقیم  

تأمین شود و مواد مغذی جذب شده    بیشتریابد تا نیاز آن برای فعالیت می افزایشخوردن غذا، میزان جریان خون دستگاه گوارش  نه قبل از!(  ) پس از

  نه همه! نه بسیاری(   )  برخیشود و موادی مانند آهن و  به کبد منتقل شوند. در کبد از گلوکز جذب شده، گلیکوژن و از آمینواسیدها پروتئین ساخته می

 شوند.  ها نیز در آن ذخیره میویتامین

 کبدی:   مقایسه سیاهرگ باب و سیاهرگ فوق  نکته 

 ها  غلظت گلوکز + آهن + آمونیاک + گروهی از ویتامین ←کبدی است  مواردی که در سیاهرگ باب بیشتر از فوق

   HDLو   LDLهای غلظت گلوکز در نتیجۀ عملکرد گلوکاگون + اوره + مولکول  ← کبدی بیشتر از سیاهرگ باب است مواردی که در سیاهرگ فوق

 (ترکیبی -متوسط -114) 1 پاسخ: گزینه 
های کناری باعث تحریک  ریز معده با تأثیر بر یاخته های درون شود. گاسترین مترشحه از یاخته گوارش لیپیدها توسط لیپاز موجود در شیرۀ معده آغاز می 

کلریدریک کلریدریکاسید میترشح  پپسینوژن  شوند.  فعال  را  اسید  پپسین  پروتئینکندتبدیل میبه  تبدیل  در  پپسین  پروتئینی  به مولکولها  .  های 

 کند. نقش ایفا می  ترکوچک
 ها:بررسی سایر گزینه

حفرۀ گوارشی را افزایش    pHرسد. شیرۀ پانکراس قلیایی است و  ها توسط پروتئازهای موجود در روده و شیرۀ پانکراس به اتمام میگوارش پروتئین   (2

 دهد.  می

اکسید آن( هورمون  دیگوارشی ندارد. کبد در پی کاهش اکسیژن خون )نه افزایش کربن شیرۀ گوارشی کبد که همان صفرا است، در ترکیب خود آنزیم (3

 شود. بهر )هماتوکریت( میهای قرمز و افزایش میزان خونکند. این هورمون باعث تحریک تولید گویچهاریتروپویتین را ترشح می

شود. کبد با ترشح اریتروپویتین باعث تحریک تولید  کند. صفرا در کبد تولید میکمک می( صفرا با پراکنده و ریزکردن ذرات چربی به گوارش مکانیکی غذا  4

 گیرد. ( صورت میBهای خانوادۀ  و اسیدفولیک )از ویتامین   B12های قرمز با مصرف ویتامین  شود. تولید گویچههای قرمز در مغز استخوان میگویچه

 مفهومی( -متوسط -107)4پاسخ: گزینه  
 کنند. عبارت را به نادرستی تکمیل می  همۀ موارد

 بررسی موارد:
 گیرد الف و ب( گیاه سس ریشه و تار کشنده ندارد این گیاه انگل است و موارد آلی مورد نیاز خود را از یاخته میزبان می

 مصرف هستندرا از گیاه خارج کنند.   توانند به کمک اندام مکندۀ خود بخشی از مواد آلی که در مسیر رسیدن از محل منبع بهج( گیاهان انگل می

های نگهبان روزنه کاهش  شوند و فاصله یاخته های نگهبان روزنه بسته می های یاخته ها در طول روز با افزایش میزان نور محیط روزنه د( در بعضی کاکتوس 

 یابد. می

 

 ترکیبی( -سخت -114) 2 پاسخ: گزینه 
 یابد.( افزایش میECGمتوالی در منحنی    Pهای تیروئیدی تعداد ضربان قلب کاهش یافته و فاصلۀ دو موج مشابه )مثالً دو موج  با کاهش ترشح هورمون 
 ها:بررسی سایر گزینه

نیدرازکربنیک نیز  شود. در این حالت آنزیم ااکسید بیشتری نیز تولید میدیوساز افزیش یافته و کربن های تیروئیدی، سوختبا افزایش شدید هورمون  (1

یون هیدروژن    pHها برای تنظیم  شود. در این حالت گردیزهاسید، یون هیدروژن بیشتری نیز تولید می کند. با تجزیۀ کربنیکاسید بیشتری تولید میکربنیک

 کنند.می  بازجذب نات بیشتری را  بو یون بیکر  ترشحبیشتری  

یابد. در این حالت تعداد تنفس افزایش یافته  افزایش می  اکسیژنو نیاز بدن به    هاخت وساز یاختهمیزان سوهای تیروئیدی  با افزایش ترشح هورمون  (3

 یابد. های تنفسی دراسپیروگرام کاهش میو فاصلۀ قلۀ موج

اریتروپویتین نیز کاهش  دهد. در این حالت ترشح  وساز نیاز بدن به اکسیژن را کاهش میهای تیروئیدی با کاهش میزان سوخت( کاهش ترشح هورمون4

 شود.های بنیادی میلوئیدی نیز کم مییافته و میزان تقسیم یاخته 
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 تیروئید )سپردیس( ههمه چی دربارۀ غد

 تونین! های تیروئیدی و کلسیاند از: هورمونشوند عبارت هایی که از این غده ترشح میواقع شده است. هورمون  زیر حنجرهدارد و در    شبیه به سپرتیروئید شکلی    هغد

 های این غده تولید و ترشح میشه! اما به فرزندی قبولش نمیکنن!  تونین با اینکه توسط یاختهکلسی

 تر از آن دارد.ای کوچک تیروئید از نظر شکل ظاهری تا حدودی شبیه به تیموس است؛ اما اندازه  هغد  نکته: 

های صوتی و برچاکنای جزء حنجره محسوب  دارد. پرده فی آن، مجرای عبور هوا را باز نگه میغضرو  هحنجره در ابتدای نای واقع است و دیوار   :دهم  3ترکیب با فصل 

 شوند. می

 های تیروئیدی:  هورمون

 کنند از جمله:  های بسیار مهمی در بدن ایفا میهستند. که نقش  4Tو    3Tهای  به نام  یددارهای تیروئیدی دو هورمون  هورمون 

هدف این    ه، یاخت همگی دهد، پس  های بدن رخ مییاخته  هگلوکز در هم  هجایی که تجزی کنند. و از آنانرژی در دسترس بدن را تنظیم میمیزان تجزیه گلوکز و    -1

 ها هستند. هورمون 

شود. بنابراین  تولید می  ATPاکسید، آب و  دیدهد که در طی آن، گلوکز و اکسیژن مصرف و کربنای رخ می تجزیه گلوکز در واکنش تنفس یاخته  :دهم   3ترکیب با فصل 

 تولید شده در بدن موثرند.   ATPاکسید و  دیهای تیروئیدی در میزان کربن هورمون 

  ماندگی ذهنی و جسمی عقبآن به اختالالت نمو دستگاه عصبی و    فقدانالزم است؛ بنابراین    دستگاه عصبی مرکزیبرای نمو    3Tدر دوران جنینی و کودکی،    -2

 انجامد. میجنین  

 گواتر 

گاه  های تیروئیدی، ید الزم است. اگر ید در غذا به مقدار کافی نباشد، آنساخت هورمونطور که گفتیم، برای  همان

ترشح هورمون  زیرمغزی )هیپوفیز( با    هشوند. در این حالت، غدکافی ساخته نمی  ههای تیروئیدی به اندازهورمون 

تیروئید نیز    هبیشتر غد شود تا ید بیشتری جذب کنند. فعالیت  ، باعث رشد بیشتر این غده میمحرک تیروئید

 گویند.شود که به آن گواتر میشدن آن میمنجر به بزرگ

 

گویند. لذا در فرد مبتال به گواتر، تعداد  تر از حالت معمولی باشد، گواتر میتیروئید بزرگ  هبه هر حالتی که انداز  نکته: 

 یابد.ریزِ تیروئید، نیز افزایش میهای درون یاخته 

یابد، تا با افزایش تعداد  تیروئید افزایش می  های در غد شح هورمون محرک تیروئید، تقسیم یاختهبا افزایش تر  نکته: 

 های آن، مقدار ید بیشتری از خون جذب و به هورمون تبدیل شود. یاخته 

مثالً  تواند طبیعی، کمتر یا بیشتر حد معمولی باشد!!  های تیروئیدی میدر فرد مبتال به گواتر، مقدار هورمون  نکته: 

شه! یا اینکه نتونسته جبران کنه! و یا اینکه بیش از حد  ممکنه افزایش اندازه، کمبود ید را جبران کرده و دیگ هورمون به اندازه کافی ساخته می

 جبران کرده!

 غدة تیروئید

 شکلی شبیه به سپر دارد و در زیر حنجره واقع شده است

  4Tو  3Tهای تیروئیدی ترشح هورمون

 تونین ترشح کلسی

 کنندتنظیم میمیزان تجزیه گلوکز و انرژی در دسترس بدن را 

 برای نمو دستگاه عصبی مرکزی الزم است 3Tدر دوران جنینی و کودکی 

 یابد ها تحت تاثیر هورمون محرک تیروئید، افزایش میترشح آن

 شوددر پاسخ به افزایش کلسیمِ خوناب ترشح می

 شودمانع تجزیة بافت استخوانی می

 کمبود ید در غذا

 کاهش تولید هورمون تیروئیدی

 افزایش ترشح آزادکننده از زیرنهنج

 افزایش ترشح هورمون محرک تیروئید

 های غدة تیروئیدافزایش فعالیت و تعداد یاخته

 های غدة تیروئیدافزایش فعالیت و تعداد یاخته
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 ترکیبی( -متوسط -102)3پاسخ: گزینه  
باریک به اتمام    های اصلی شروع شده و در روده ای شکل دستگاه گوارش( تحت تأثیر لیپاز مترشحه از یاختهها در معده )بخش کیسه گوارش شیمیایی چربی 

 رسد.می
 ها:بررسی سایر گزینه

پیوندند. رسوب سنگ در این مجرا با اختالل  بینید یکی از مجاری غدۀ لوزالمعده و مجرای صفرا در انتهای مسیر به یکدیگر می( همانطور که در شکل می1

 ها شود. باعث اختالل در گوارش پروتئینتواند  در ورود پروتئازهای لوزالمعده به روده می

ها اسیدچرب و  بینید، از گوارش چربی ( همانطور که در شکل می2

 آید. مونوگلیسیرید به وجود می 

مخلوط 4 حرکات  و  صفرا  ریزشدن  (  موجب  باریک  رودۀ  کنندۀ 

می چربی  چربی ها  گوارش  لیپاز  شوند.  فعّالیت  اثر  در  بیشتر  ها، 

در   می لوزالمعده  انجام  آنزیم دوازدهه  دیگر  و  لیپاز  های  شود. 

گلیسریدها و لیپیدهای دیگر  لیپیدها در دوازدهه، تری   هکنند تجزیه 

 کنند. کافت می را آب 

 

 

 

بستگی دارد. با توجه به میزان کمبود ید در خاک    خاکی کشاورزی و دامی یک منطقه، به مقدار ید  هافراوان است. مقدار ید موجود در فراورده  غذاهای دریایی ید در  

پس راهی جز مصرف نمک یددار ید مورد نیاز بدن باشد.    هکنندتواند فراهمهای غیردریایی نمیهای غذایی متکی به فراورده کشور ما، همچون بسیاری دیگر از کشورها، برنامه 

 ایی نداریم!!! و غذاهای دری

 تونین کلسی

 هورمونی که تیروئید تولیدش میکنه ولی اسم فامیلی بهش نمیده! 

ریز در تیروئید،  های درون های تیروئیدی نقش دارند. اما نوع دوم یاخته ریز تیروئید در تولید هورمون های درون ریز وجود دارد. بیشتر یاختهدرون  هدر تیروئید دو نوع یاخت 

کند. تا کلسیم  ها جلوگیری میپردازند. زمانی که کلسیم در خوناب )پالسما( زیاد است، این هورمون از برداشت کلسیم از استخوانتونین میون کلسی به تولید هورم

 درون خوناب به مصرف برسد و بافت استخوانی برای تامین کلسیم بدن تجزیه نشود. 

 کنند. گیرند؛ بلکه ترشح خود را فقط با توجه به غلظت کلسیم در خوناب تنظیم میتاثیر هورمون محرک تیروئید قرار نمیتونین تحت  کلسی   هکنند های ترشحیاخته  نکته: 

 های تیروئیدی )یددار( متفاوت است. و مقدار آن در خون نیز، مستقل از مقدار هورمون محرک تیروئید است.تونین با هورمونجنس هورمونی کلسی   نکته: 

 شود ای بافت استخوانی می زمینه  هتونین سبب قرارگیری کلسیم در مادهنگامی که مقدار کلسیم در خوناب باالتر از حد طبیعی باشد، کلسی   نکته: 
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 ترکیبی( -سخت -114)1پاسخ: گزینه  
دهد. این هورمون گلوکز خوناب را افزایش  می   پاسخ دیرپادادن نزدیکان، با ترشح کورتیزول  مدت، مثل غم از دست های طوالنی بخش قشری به تنش 

یابد، کورتیزول  دهد. اگر تنش می ها  ی ایمنی باعث اختالل در تمایز لنفوسیت . تضعیف دستگاکندمی   دستگاه ایمنی را تضعیفها به مدت زیادی ادامه 

 شود. می
 ها:بررسی سایر گزینه

های  بدن وارد ها بیشتر به بافتشود. با افزایش فشارخون، خوناب موجود در مویرگ می  ترشح هورمون آلدوسترون باعث افزایش فشارخونافزایش  (  2

 تواند منجر به خیز )ادم( شود. شوند و این عامل می می

گذارند  ها می اخته ها، گلوکز بیشتری را در اختیار یشوند. این هورمون های بدن می وساز گلوکز در یاخته های تیروئیدی، باعث تنظیم میزان سوخت ( هورمون 3

 شوند. ای میو بدین ترتیب، باعث افزایش مصرف اکسیژن و تولید آب در تنفس یاخته

های کششی آن  شود. با بازجذب این یون، مقدار ادرار وارد شده به مثانه و تحریک گیرنده ها می پاراتیروئید باعث افزایش بازجذب کلسیم از کلیه   د( غد4

 یابد.  کاهش می 

 صفرا و نکاتش! 

 کنند. کنند و آن را به مجاری صفراوی درون کبد ترشح میهای کبد صفرا را تولید مییاخته تولید 

 روبین، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپیدم لسیتین است. های صفراوی، بیلیندارد و ترکیبی از نمکآنزیم  ترکیبات 

شده و صفرا منتقل  ه کنند؛ صفرا سپس به کیسکنند و صفرا را تولید میطور پیوسته فعالیت میهای کبد بهیاخته زمان ترشح آن
وعده غذایی، مقداری صفرا از کیسه صفرا به درون روده وارد شود. پس از صرف هر  جا ذخیره و تغلیظ میدر آن
 شود.می

زمان ورود  به  
 دوازدهه 

از ورود کیموس، به دوازدهه می   هصفرا با فاصل شود،  ریزد. هنگامی که کیموس به دوازدهه وارد میکمی بعد 
وس به دوازدهه( به دوازدهه  باشد. یعنی هنگام نیاز )بعد از ورود کیمدستگاه گوارش در حال فعالیت شدید می

 ریزد. می

مواد،   دفع برخی مواد  نقش صفرا   برخی  دفع  در  )مادهبیلی   مانندصفرا  هموگلوبین روبین  تخریب  از  که  ای 
 آید( و کلسترول اضافی نیز نقش دارد.های قرمز در کبد به وجود میگویچه

گوارش مکانیکی  
 هاچربی

ها  چسبند و آنگلیسرید( میهای چربی )تری های صفراوی و لیسیتین به قطرهنمک
کافت )هیدرولیز( کند. ها را آب لیپاز، آنکنند تا  های بسیار ریز تبدیل میرا به قطره 

 کند. ها را تسهیل می ها، گوارش شیمیایی آنبنابراین صفرا با گوارش مکانیکی چربی

 عوارض کاهش 
 ترشح صفرا 

( و Kو    A  ،D  ،Eهای محلول در چربی )  اختالل در ترشح صفرا و عملکرد آن ممکن است به سوء جذب ویتامین
این   ←  D( ویتامین  2در انجام روند انعقاد خون نقش دارد. )  ←  K( ویتامین  1ر شود. )ها در بدن منج کمبود آن 

تواند جذب کلسیم از روده را افزیش  شود که میویتامین تحت تأریر هورمون پاراتیروئیدی به شکلی تبدیل می
   های نوری چشم نقش دارد.برای ساخت مادۀ حساس به نور در گیرنده ← A( ویتامین 3دهد. )

نحوه    صفرا  هسنگ کیس
 تشکیل

ایجاد   ←کنند  دیگر( در کیسه صفرا رسوب می   هکلسترول )یا یک ماد  مانند گاهی ترکیبات صفرا  
سنگ کیسۀ صفرا.  میزان کلسترول در صفرا به میزان چربی غذا، بستگی دارد: افرادی که چند 

 بیشتر در معرض تولید سنگ صفرا قرار دارند.  ←سال رژیم پرچربی داشته باشند

به  روبین از صفرا کند. در پی آن، بیلیبندد و درد ایجاد میسنگ، مجرای خروج صفرا را می عالیم بالینی
ها، زردی )یرقان( پدید  یابد و در بافتروبین در خون افزایش میگردد؛ لذا بیلی خون باز می

 آید.می

 فوق کلیه! ههمه چی دربارۀ غد
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 اند.دیگر مستقلاست که از هم تشکیل شده  مرکزیو    قشریفوق کلیه روی کلیه قرار دارد و از دو بخش    هغد

 کند.  فوق کلیه قرار دارد که در تنظیم کار کلیه نیز نقش مهمی ایفا می  هروی هر کلیه، غد   دهم: 5ترکیب با فصل  

 بخش مرکزی  

گیرد، این بخش دو هورمون به  دارد. وقتی فرد در شرایط تنش قرار می  ساختار عصبی بخش مرکزی این غده،  

را    خون و گلوکز خوناب ضربان قلب، فشارها  کند. این هورمون ترشح می  نفریننوراپی نفرین و  اپی های  نام

مدت آماده   های کوتاهکنند. چنین تغییراتی، بدن را برای پاسخها باز میرا در شش هانایژکدهند و افزایش می

 کند. می

ش فشارخون، ضربان قلب، تعداد  دستگاه عصبی حرکتی نیز سبب افزای  سمپاتیکِشدن بخش  فعال  :1  بافصل  ترکیب 

 کند. های اسکلتی هدایت می سوی قلب و ماهیچهشود و جریان خون را به  ها می تنفس و قطر نایژک 

ها به علت نداشتن غضروف، توان مناسب برای تنگ و گشادشدن دارند. در حالی که  نایژک  دهم:  3ترکیب با فصل  

 توانند تنگ و گشاد شوند.  ه، نمیها و نای، به علت وجود غضروف در دیوارنایژه

. بلکه تنظیم ترشح آن به  گیردنمی فوق کلیه، تحت تاثیر هورمون محرک این غده قرار    هبخش مرکزی غد  نکته: 

 گیرد.کمک دستگاه عصبی صورت می

 کند و همیشه فعال است.  ها را به صورت ناآگاهانه تنظیم میقلب و غده   ههای صاف، ماهیچبخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی، کار ماهیچه   :1ترکیب با فصل  

   قشریبخش 

 دهد.دادن نزدیکان، با ترشح کورتیزول پاسخ دیرپا میمثل غم از دست  مدت،های طوالنی تنشبخش قشری این غده به  

 شود. زیرمغزی )هیپوفیز( ترشح می   هاست که از غد   محرک فوق کلیهفوق کلیه، تحت تاثیر هورمون    ههای بخش قشری غدنترشح هورمو   نکته: 

 اند از: شود که عبارتچند نوع هورمون توسط این غده ترشح می  

ها به مدت زیادی ادامه داشته باشد،  دهد. اگر تنش افزایش میشود و گلوکز خون را  مدت ترشح میهای طوالنیاین هورمون در پاسخ دیرپا به تنش   کورتیزول:  -1

 کند. کورتیزول، دستگاه ایمنی را ضعیف می 

 شود.  دهد. و به همین دلیل موجب تضعیف دستگاه ایمنی میها، گلوکز خون را افزایش میها توسط یاختهپروتئین  هکورتیزول با افزایش تجزی   نکته: 

 شود.در فرد مبتال به ایدز نیز، به تضعیف کل دستگاه ایمنی منجر می  Tهای  لنفوسیت   از بین رفتن  :5ترکیب با فصل  

های خودی، منجر دستگاه ایمنی به یاخته   هها، حملشود. چون در این بیماریهای خودایمنی میتضعیف دستگاه ایمنی منجر به کاهش عالیم بیماری  :5ترکیب با فصل   

 شود. به بروز عالیم می

 دهد.زده شدن بافت پیوند داده شده در بدن میزبان را نیز کاهش می تضعیف دستگاه ایمنی، احتمال پس   :5فصلترکیب با  

 ها را فراهم آورد. های سرطانی و متاستاز آن تواند شرایط را برای تقسیم بیشتر یاختهتضعیف دستگاه ایمنی می  :5ترکیب با فصل 

شود و در  دهد. به دنبال بازجذب سدیم، آب هم بازجذب می ترون است که بازجذب سدیم را از کلیه افزایش می هورمون دیگر بخش قشری، آلدوس آلدوسترون:  - 2

 رود. نتیجه حجم و فشار خون باال می

 دهد. ، بازجذب آب را افزایش میغیرمستقیم بازجذب سدیم و به صورت    مستقیماًآلدوسترون    نکته: 

سرخرگ    هیابد. در این وضعیت، از دیوارهنگام کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن، جریان خون یا فشار خون در سرخرگ آوران کاهش می  دهم:  5ترکیب با فصل   

شود  ها، باعث میای از واکنش اندازی مجموعهو راه  آنژیوتانسینبه نام    های خوناب پروتئینشود. رنین با اثر بر یکی از  به خون ترشح می  رنینبه نام    آنزیمی   آوران

 یابد.  ترشح شود. و به دنبال آن بازجذب سدیم و آب در کلیه افزایش می  آلدوسترونفوق کلیه، هورمون    هکه از غد 

 افزاید. فوق کلیه نیز، ترشح آلدوسترون را می  هعالوه بر کاهش حجم خون و ترشح رنین، افزایش ترشح هورمون محرک غد  نکته: 

ریز مثل فوق ها از غدد درونگیریم، ترشح بعضی از هورمونهای ویژگی فشار روانی مثل نگرانی، ترس و استرس امتحان قرار میدر حالت  وقتی دهم:  4ترکیب با فصل   

نفرین روی  نفرین و نوراپیاپیدر واقع دهند. ، فشار خون و ضربان قلب را افزایش میقلب، کبد و کلیهها مثل اندام بعضی ها با اثر روی یابد. این هورمونکلیه افزایش می 

 قلب و کبد تاثیر میذارن و آلدوسترون روی کلیه!

 کند.  نیز ترشح می  هر دو جنسرا در    هورمون جنسی زنانه و مردانهبخش قشری مقدار کمی  های جنسی: هورمون - 3

اند. هورمون جنسی مردانه در بیضه و هورمون جنسی زنانه  انه، هورمون جنسی زنپروژسترونو    استروژن، هورمون جنسی مردانه و  تستوسترون  :7ترکیب با فصل 

   شود.در تخمدان تولید می
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 ترکیبی( -متوسط -113) 4پاسخ: گزینه  
باشد.  می های کتف، زند زیرین و زند زبرین  های متصل به بازو شامل استخوان های متصل به ترقوه شامل جناغ و کتف هستند. همچنین استخوان استخوان 

 دهند. ها، حداقل با یک استخوان دراز مفصل تشکیل میهمۀ این استخوان 
 ها:بررسی سایر گزینه

 ( استخوان جناغ در اتصال با ترقوه قرار دارد. این استخوان فقط از نمای جلویی بدن قابل مشاهده است.1

 کلت جانبی )نه محوری!( بدن است. تواند به ترقوه متصل شود. این استخوان جزئی از اس ( استخوان کتف می 2

 دهند. ای تشکیل می وکاسهای نقش ندارد. استخوان کتف و استخوان بازو با یکدیگر مفصل گویوکاسه جناغ در تشکیل مفصل گوی   ( استخوان 3

 

 

 

 مفهومی( -متوسط -106)3پاسخ: گزینه  
 همۀ موارد نادرست هستند. 

 بررسی موارد:
 الف( در ساقه یک گیاه مسن دولپه ضخامت پیراپوست در نواحی مختلف ضخامت یکسانی ندارد.  

های  باشد. آوندهای آبکش پسین میداخلی ترین الیه پوست در ساقه یک گیاه مسن دولپه آوند   ب(

 ای.باشند نه سامانه بافت زمینه آبکش پسین جزئی از سامانه بافت آوندی می

ای تشکیل شده است.  آکنه شود. مغز ساقه از سامانه بافت نرممیگیاهان دولپه مغز ساقه دیده در    ج(

 ای دارند. ای توانایی انجام فرآیند تقسیم یاختههای بافت نرم آکنه یاخته 

های هسته  ها رونویسی از ژن های بالغ آوند آبکشی در ساختار خود هسته ندارند پس در آن د( یاخته 

ها از بین  آن  ها زنده هستند زیرا میان یاخته گیرد. این یاخته وع رِنابسپاراز صورت نمی توسط چند ن

 نرفته است. 

 

 ؛ مورد عالقه طراحان سوال!های آلدوسترون و ضدادراریمقایسه هورمون 

 عوامل محرک ترشح هورمون  عملکرد هورمون  بافت هدف محل ترشح نام هورمون 

زیدرمدغدزی    هغددد ضدادراری
 پسین

افزایش بدازجدذب آب و کداهش دفع آب از   کلیوی   هکننده و لولمجرای جمع
 طریق ادرار

تحریدک   و  اسدددمزی خون  افزایش فشددددار 
 زیرنهنج ههای اسمزی در غدگیرنده

افزایش بدازجدذب سددددیم ) کده منجر بده   کلیوی   هکننده و لولمجرای جمع فوق کلیه هغد آلدوسترون 
 شود(افزایش بازجذب آب نیز می

خون و کداهش حجم آن کداهش مقددار آب  -
 شودکه منجر به ترشح رنین می

 افزایش ترشح هورمون محرک فوق کلیه-

 

 ترقوه 

  اول دنده    !(زیرنه    )رویشود/ از  قرار دارد که مجرای لنفی به آن وارد می  سیاهرگ ترقوه یک    هر در زیر  عدد است/    دو در بدن  
 مفصل دارد.   !(بازونه  ) کتفو از انتهای دیگر با  جناغکند/  از یک انتها با عبور می
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 تعرق  

                                                                                                                          ) بخار آب( از گیاه ، تعرق نام دارد.                                                                                          گازخروج آب به صورت 

 شود.     در آوند های چوبی، مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می  شیره خامصعود اصلی    عامل 

 مکانیسم مکش تعرقی: 
های میانبرگ از آوند چوبی  جبران کمبود آب یاخته  ←ها به اتمسفرخروج بخار آب از روزنه ←های میانبرگ تبخیر آب از یاخته

  ←باال آمدن ستون آب در آوند چوبی ←چوبی ساقه و سپس ریشه  انتقال مکش به آوندهای ←ایجاد مکش در آوند چوبی ←برگ

حرکت آب در عرض ریشه از خاک به سمت آوندهای   ←های آبپیوسته ماندن ستون آب به دلیل هم چسبی و دگر چسبی مولکول

 چوبی.

 های تعرق در گیاهان: راه

 در سطح زیرین برگ.     بیشتر در بخش هوایی و جوان گیاه + های هوایی:  روزنه  ❶

 گیرد.    های هوایی برگ صورت میتعرق از طریق روزنه بیشتر -

 در بخش هوایی و جوان گیاه.     پوستک: ❷

 شود.  در پوست ساقه گیاهان چوبی مشاهده می عدسک: ❸

 ها: ویژگی

قطر اندک تنه   کاهش تواند سبب شود آنقدر زیاد است که در یک روز گرم میایجاد مینیروی مکشی ) فشار منفی ( که در اثر تعرق 

 یک درخت شود. 

                                                       شد.                                                                                اگر دیواره آوندهای چوبی استحکام کافی نداشت به راحتی در اثر مکش حاصل از تعرق، له می

                                                                                                                           وضعیت پتانسیل آب در زمان تعرق در بخش های مختلف:                                                                              

 اتمسفر. <برگ  <آوند چوب ساقه   <آوند چوب ریشه  <الیه ریشه زا  <پوست  <تارکشنده  < خاک 

 گیرد.   از طریق عدسک صورت می فقطدر گیاهان چوبی تعرق در برگ به دو روش روزنه های هوایی و پوستک ولی در ساقۀ مسّن 

 های آب می باشد.    مولکول دگرچسبیو  چسبیهمهای  بوده که این پیوستگی ناشی از ویژگی پیوستههای چوبی ستون آب در آوند
 

 مفهومی( -متوسط -114)4پاسخ: گزینه  
بدن است. در کولون  های بینی به سمت پایین  زنش مژک   پاراتیروئید از یکدیگر بیشتر است.  هدو غد  هبینید، در سمت چپ بدن فاصل همانطور که در شکل می 

 کنند. رو )که در سمت چپ بدن قرار دارد( محتویات به سمت پایین حرکت میپایین 
 ها:بررسی سایر گزینه

لوب دارد. همچنین قطر مجرای لنفی چپ بیشتر از قطر مجرای لنفی راست است.    3لوب و شش راست    2( شش چپ  2و1

 پاراتیروئید از یکدیگر بیشتر است.    هدو غد  ههمانطور که گفتیم، در سمت چپ بدن فاصل

چپ قرار دارد. همچنین سمت راست دیافراگم قدری باالتر از سمت چپ آن است.   ه تر از کلی( کلیۀ راست قدری پایین 3

یگر کمتر  پاراتیروئید از یکد  هباشد. در سمت راست بدن فاصلۀ دو غد پس در سمت راست فاصلۀ کلیه از دیافراگم بیشتر می 

 است 

 های پاراتیروئیدغده

 تا در پشت غدة تیروئید 4به تعداد 

 ترشح هورمون پاراتیروئید در پاسخ به کاهش کلسیمِ خوناب

 ای استخوان )تجزیة استخوان(جدا کردن کلسیم از مادة زمینه

 افزایش بازجذب کلسیم در کلیه

 Dسازی ویتامینافزایش جذب کلسیم در روده از طریق فعال
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 مفهومی( -متوسط -113)2پاسخ: گزینه  
ای تند قرار بگیرند.  نند در کنار تارهای ماهیچه تواکنید، این تارها می اند. همانطور که در شکل مشاهده می ای کند برای شنا کردن ویژه شده تارهای ماهیچه 

 ای تند میتوکندری کمی دارند. تارهای ماهیچه 
 ها:گزینهبررسی سایر  

تولید    ATPشوند. در طی تنفس هوازی، نوکلئوتید  تحرک به فراوانی یافت می ای تند در افراد کم ( تارهای ماهیچه 1

اکسید  دیآید. از ترکیب کربندانید، از تجزیۀ نوکلئوتیدها و آمینواسیدها، آمونیاک بوجود می شود. همانطور که می می

 شود.و آمونیاک در کبد، اوره تولید می

ای که در فرآین انعکاس  ها است. تارهای ماهیچهها در پاسخ به محرک ( انعکاس پاسخ سریع و غیرارادی  ماهیچه3

 نیاز دارند.  یکلسیم  کانالکنند برای اینکه انقباض خود را با سرعت عمل زیادی انجام دهند به تعداد زیادی  شرکت می

ای کند، دارای مقدار زیادی میوگلوبین )شبیه هموگلوبین( هستند. این تارها بیشتر انرژی خود را از  ( تارهای ماهیچه 4

 شود.اسید تولید نمیی الکتیک آروند. در تنفس هواز طریق هوازی به دست می

 
 

 ترکیبی( -متوسط -101)4پاسخ: گزینه  
کدون( و یا یک رمزه  تواند مربوط به یک پادرمزه )آنتی می   UAAواش توانایی شکار جانورانی مثل حشرات را دارند. توالی  مانند توبره   خوارحشره گیاهان  

 شود.  جایگاه دیده می   3در هر    UAAکدون  و آنتی   Aفقط در جایگاه    UAA)کدون( باشد. کدون  
 ها:بررسی سایر گزینه

 توانایی فتوسنتز و تولید مواد آلی از مواد معدنی را دارند.  خوارحشره( گیاهان  1

 باشد. ( و اطالعات الزم برای رشد می DNAهای آوند آبکشی در گیاهان فاقد دنا )( یاخته 2

 .باشندمیای اسکلتی و مغز  های ماهیچه ( گیاهان فاقد یاخته 3

 ترکیبی( -متوسط -102)۲پاسخ: گزینه  
 اند.یان شده موارد ب و د به نادرستی ب

 بررسی همه موارد: 
شود. در  های محلول در چربی در روده باریک دچار مشکل می ها و ویتامین الف( به دنبال رسوب کلسترول در صفرا و ایجاد سنگ کیسه صفرا جذب چربی

 از است.مورد نی  Ca و یون    )نوعی ویتامین محلول در چربی(  Kهای شدید جهت تشکیل لخته وجود ویتامین  ریزی خون 

شود.  ها در مفصل زانو بیماری نقرس ایجاد می اسید ساز نوکلئیک ومحلول در آب( حاصل از سوخت اسید )نوعی ترکیب کم های اوریک ب(در اثر رسوب بلور 

 های درد و بروز التهاب همراه است. شدن مفاصل در اثر تحریک گیرنده این بیماری با دردناک 

شود. اسیدی  اکسید خون و اسیدی شدن خون می دی ها سبب افزایش میزان کربنهای تنفسی در شش کاهش تبادل گاز   ج( کاهش ترشح عامل سطح فعال و

 تواند عملکرد هورمون انسولین را به عنوان یک هورمون پروتئینی دچار اختالل کند. شدن خون می 

 ای کند تارماهیچه      ای تند  تارماهیچه    ویژگی  

 قرمز  سفید   رنگ 

 زیاد  کم میوگلوبین 

 کم  زیاد  سرعت انقباض  

 زیاد  کم  توانایی ذخیره اکسیژن 

 در افراد ورزشکار بیشتر است در افراد کم تحرک بیشتر است  تعداد در افراد مختلف 

 زیاد  کم مقدار میتوکندری

 بیشتر هوازی  هوازیبیشتر بی  تامین انرژی

 دارد )کم(   دارد )زیاد( اسید توانایی تولید الکتیک

 استقامتی مثل شنا   سرعتی مثل دوی سرعت  نوع حرکات

 زیاد  کم  ها میزان فعالیت انیدرازکربنیک در مویرگ

 شوند. خسته می دیر  شوند. زود خسته می  میزان استقامت
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ای این بخش  های ماهیچه ای دهلیز چپ، یاخته های ماهیچه مورد نیاز یاخته رسانی سرخرگ کرونر چپ به دلیل نرسیدن مواد  د( در پی بروز اختالل در خون

در پی   .کندها، قدرت انقباضی دهلیز چپ کاهش یافته و خون در آن تجمع پیدا می شوند. در پی مرگ این یاخته در اثر کمبود مواد مغذی دچار مرگ می

ها وجود ندارد(  ای در ابتدای آن های ششی )که دریچه خون دهلیز چپ از طریق سیاهرگ   تجمع خون در دهلیز چپ و کاهش فعالیت انقباضی آن، بخشی از

 شود.تجمع مایع بین بافتی در هردو شش میکند و سبب  ها حرکت میبه سمت شش 

 مفهومی( -متوسط -114) 3پاسخ: گزینه  
لوزالمعده بین راست روده و دیافراگم قرار دارند. هورمون    و  هستند. غدد فوق کلیه  مستقرتیموس، تیروئید و پاراتیروئیدها بین حنجره و دیافراگم    ۀغد

 شود.  دهد. هورمون گلوکاگون نیز باعث افزایش گلوکز خوناب میکورتیزول گلوکز خون را افزایش می 

 ها: بررسی سایر گزینه
 رود. شود و اندازۀ آن تحلیل میوس در دوران نوزادی و کودکی فعالیت زیادی دارد اما به تدریج از فعالیت آن کاسته می( غدۀ تیم1

 کند. های جنسی را در هر دو جنس مرد و زن تولید می( بخش قشری غدۀ فوق کلیه هورمون2

فصل چهار دهم    16همانطور که در شکل    .شودنفی راست تخلیه می به مجرای ل  ن و بخشی از قفسۀ سینه  سروگرد  ، سمت راستلنف دست راست  (  4

 ریزد. کنید لنف تیموس به مجرای لنفی چپ میمشاهده می

 مفهومی( -متوسط -107)4پاسخ: گزینه  
 کنند.تولید آمونیوم استفاده نمی ها از مواد آلی برای  کنند. این باکتری ( مصرف می2Nهای تثبیت کننده نیتروژن، نیتروژن را به صورت مولکولی ) باکتری 

 ها:بررسی سایر گزینه
ساقه و  های همزیست با گیاه گونرا در  پردازند. سیانوباکتریهای آمونیاک ساز به تولید یون آمونیوم میکننده نیتروژن و باکتری های تثبیت ( باکتری 1

 کنند. این گیاهان زندگی می  دمبرگ

توانند عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن هم انجام دهند. رنا بسپاراز  ها می آنهای فتوسنتزکننده هستند که بعضی از  ها نوعی از باکتری ( سیانوباکتری 2

فسفاته موجود در  آزاد سه  هایفسفات نوکلئوتید   یها توان پیوند کواالنسی میان گروه وتید را ندارد اما می ئتوانایی شکستن پیوندکواالنسی بین دو ریبونوکل

 وپالسم باکتری را بشکند.سیت

 کنند. کنندۀ نیتروژن به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی میهای تثبیت ( باکتری 3

 ترکیبی( -متوسط -114) 3پاسخ: گزینه  
یابد.  شود. در پوکی استخوان، تخریب استخوانی افزایش می هاست و کاهش آن باعث پوکی استخوان می استخوانی از عوامل مهم استحکام استخوان   هتراکم تود 

ها،  استخوان   های الکلی و دخانیات با جلوگیری از رسوب کلسیم درو کلسیم غذا، نوشیدنی   Dکمبود ویتامین  .  شوندها ضعیف و شکننده میدر نتیجه استخوان 

 های گازدار نیز در کاهش تراکم استخوان نقش دارند. ها و مصرف نوشابه شوند. اختالل در ترشح بعضی هورمونباعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می 

  دار باشد، دارای باکتریوکلروفیل باشد و انرژی خود را از خورشید  توانند فتوسنتزکننده و رنگیزه( می1)   زاهای تولیدکنندۀ غیراکسیژنباکتری

)باکتری  ←بگیرد ارغوانی  باشند و  ( می2های گوگردی سبز و  انرژی خود را از مواد غیرآلی )معدنی(  توانند شیمیوسنتزکننده و فاقد رنگیزه 

باکتری که       .زا لزوماً دارای باکتریوکلروفیل است توان گفت هر باکتری تولیدکنندة غیراکسیژنپس حواست باشه نمیباکتری های نیترات ساز. ←بگیرند 

زا باشد و تثبیت نیتروژن را دار و اکسیژنتواند سبزینه( می1)کند     برای تثبیت کربن از مواد غیر الی به عنوان منبع الکترون استفاده می

)  ←انجام دهد   باشد  تواند فتوسنتزکننده غیراکسیژن( می2سیانوباکتری  )باکتری←زا  نباشد  ( می3های گوگردی     ← تواند فتوسنتزکننده 

رنگیزه    ها.شیمیوسنتزکننده فاقد  های  تولیدکننده  می(  1)     باکتری  را  توانند  انرژی  تثبیت  این  برای  و  تثبیت کنند  را  و کربن  باشند 

کننده باشند و انرژی خود را از  توانند مصرفمی(  2)شیمیوسنتزکننده    ←اکسایش ترکیبات معدنی بدست آورند   به ویژههای شیمیایی  واکنش

 های فتوسنتزکننده ایتک یاخته  کننده هستند.تولیدکننده هستند و برخی  های فاقد رنگیزه مصرفترکیبات آلی به دست آورند . بیشتر باکتری
تواند پروکاریوتی باشد  می (2) اوگلنا ←کننده است های رونویسیتواند یوکاریوتی باشد پس دارای هسته و کلروپالست و انواعی از آنزیممی( 1)

آنزیم از  انواعی  و  و کلروپالست  فاقد هسته  رونویسیپس  استهای  و گوگردی  ←کننده  ارغوانیسیانوباکتری  و  کنندگان .  های سبز  تثبیت 

-توانند مصرف( می2سیانوباکتری )←زا باشند و کربن را تثبیت کنند.( و فتوسنتزکننده اکسیژنaدار )کلروفیل توانند رنگیزهمی( 1) نیتروژن  

 . سازها و نیترات ریزوبیوم  ←زا باشند  کربن را نداشته و غیراکسیژنننده باشند و انرژی خود را از مواد آلی کسب کنند و توانایی تثبیت  ک
   های تستی شایعبسیار بسیار مهم؛ دام 

برخی جانداران فتوسنتز کننده مثل باکتری  مثال نقض:  هر جانداری که فاقد کلروپالست است الزاماً توانایی فتوسنتز ندارد . )(  1)  گفت  تواننمی 

مثالً باکتری های    مثال نقض:هر جانداری که توانایی تولید اکسیژن را ندارد، قطعاً فتوسنتز هم ندارد )(  2)فاقد هسته و کلروپالست هستند(   

ننده است  ی تثبیت کربن را دارد، قطعاً فتوسنتزکهر جانداری که توانای(  3)  گوگردی سبز و ارغوانی فتوسنتز کننده بوده ولی اکسیژن زا نیستند(  

                                                                                                                                                  ها(                                                                                                                           )مثال نقض: مثالً شیمیوسنتز کننده
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گیرند،  تر مورد استفاده قرار میایی که کم هشوند و استخوان تر میتر و محکمها در اثر فعالیت بدنی مانند ورزش یا با افزایش وزن ضخیم، متراکماستخوان 

شود. در پی کاهش جذب ویتامین  ( از روده می A,D,E,Kهای محلول در چربی )ها و ویتامین سنگ کیسه صفرا، سبب کاهش جذب چربی   شوند.تر می ظریف 

D تونین سبب کاهش  یابد. افزایش ترشح کلسی زایش میلگن افاز رسوب کلسیم در بافت استخوانی جلوگیری شده و  قطر حفرات موجود در استخوان نیم

 کند. لگن جلوگیری می برداشت کلسیم از بافت استخوانی شده و از افزایش قطر حفرات موجود در استخوان نیم
 ها:بررسی سایر گزینه

شود. افزایش وزن بدن سبب افزایش تراکم  لگن می( مصرف نوشابه گازدار سبب کاهش تراکم استخوان و افزایش قطر حفرات موجود در استخوان نیم1

 لگن شود.تواند سبب افزایش قطر حفرات موجود در استخوان نیمشود، پس نمی استخوان می 

استخوان و افزایش قطر حفرات موجود در استخوان نیم لگن شود. در بیماری سلیاک نیز با کاهش جذب کلسیم و  تواند سبب پوکی  ( مصرف سیگار می 2

 امکان افزایش قطر حفرات موجود در استخوان وجود دارد.   D   ویتامین  

وزنی قرار دارند امکان کاهش تراکم بافت استخوانی وجود دارد. پرکاری غدۀ پاراتیروئید باعث افزایش برداشت یون کلسیم  ( در فضانوردانی که در محیط بی 4

 شود.می  ای بافت استخوانی و افزایش اندازۀ حفرات این بافتاز مادۀ زمینه

 ترکیبی( -متوسط -114) 2پاسخ: گزینه  
 کنند. موارد الف و ج عبارت داده شده را به درستی تکمیل می

 بررسی موارد:
 محیطی مایع زندگی میکنند و برای حفظ پایداری خود با محیط پیرامون در تعامل هستند. های بدن انسان در  تک یاخته الف( تک

 های قرمز فاقد میتوکندری هستند! ( گویچه ب

 برد است.دار بدن دارای گیرنده برای اینترفرون نوع یک هستند.  این پیک، نوعی پیک کوتاههای هسته( همۀ یاختهج

 ها مانند نوتروفیل، ائوزینوفیل، بازوفیل هستۀ کروی ندارند.نگهداری میشود. گروهی از یاختهد( دِنای خطی در هسته  

 مفهومی( -متوسط -113)3پاسخ: گزینه  
ترین استخوان جمجمه، استخوان رکابی است. کف استخوان رکابی طوری روی  کنندۀ لوب آهیانه و کوچک ترین استخوان جمجمه، استخوان احاطه بزرگ 

 لرزاند.ای به نام دریچۀ بیضی قرار گرفته است، که لرزش آن دریچه را میدریچه 
  ها:بررسی سایر گزینه

 شود. ( استخوان رکابی، به سقف گوش میانی متصل نمی1

 دهد.استخوان دیگر مفصل ثابت تشکیل می   بیش از دوکنندۀ لوب آهیانه ، با  ( استخوان احاطه 2

 ه لوب آهیانه، در تشکیل حفرۀ استخوانی محافظ چشم نقش ندارد. ( مطابق شکل استخوان احاطه کنند 4

 

 

 مقایسه عوامل موثر بر تراکم استخوان

 یابد. در این حالت مقدار مواد معدنی ذخیره شده، تولید کالژن و در نتیجه استحکام استخوان افزایش می افزایش تراکم 

افزایش    ④های رشد، کلسی تونین و تستوسترون  ترشح هورمون  ③افزایش وزن      ②فعالیت بدنی مانند ورزش      ①عوامل مورر :  
 ارر جاذبه 

 

 کاهش تراکم 

 یابد. در این حالت مقدار مواد معدنی ذخیره شده، تولید کالژن و در نتیجه استحکام استخوان کاهش می

مورر:   یاخته  ①عوامل  سن  )بافزایش  استخوانی کمسن  میهای  تدریج کاهش  به  استخوانی  تودۀ  و  از    ②یابد(  کار  استفادۀ کمتر 
های الکلی و دخانیات ) جلوگیری از رسوب کلسیم  مصرف نوشیدنی  ⑤و کلسیم در غذا    Dکمبود ویتامین  ④وزنی  حالت بی  ③استخوان

افزایش    ⑦ های رشد، تستوسترون )هورمون جنسی( و کلسی تونینکاهش در ترشح هورمون  ⑥های گازدار  ها( و نوشابهدر استخوان
 اختالل در عملکرد مویرگ لنفی.            ⑧های استخوان( رمون های پاراتیروئیدی و کورتیزول ) از طریق تجزیه کالژنترشح هو

 جمجمه 

  (1)   ←جمجمه از چندین استخوان مختلف تشکیل شده است که  /کل ساختار استخوانی قرارگرفته در ناحیۀ سر، جمجمه نام دارد
توانند  می(  4) توانند حرکت داشته باشند.  می(  3) دار و یا فاقد آن باشند.  توانند دارای لبۀ دندانهمی  (2)شکل و اندازۀ مختلفی دارند.  

باشند/   داشته  نقش  و جویدن  مانند شنیدن  فرایندهایی  بینی سوراخ  ( 1)  ←   در کف جمجمهدر  عبور در سقف حفرۀ  برای  هایی 
های کف جمجمه  دی موجود در یکی از استخوانغدۀ هیپوفیز درون گو  (2)های بویایی و ورود آنها به پیاز بویایی قرار دارد.  گیرنده

 آن با ستون مهره مفصل دارد.   پایینیاست/ بخش 
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 مفهومی( -متوسط -107) 1پاسخ: گزینه  
مجاور،    هها است. انتقال سیمپالستی حرکت مواد از پروتوپالست یک یاخته به یاختسیمپالست به معنی پروتوپالست همراه با پالسمودسم

های دیگر منتقل شود. منافذ پالسمودسم تواند از فضای پالسمودسم به یاختهها است. آب و بسیاری از مواد محلول میاز راه پالسمودسم 

 کند. از آن عبور می های گیاهیحتی ویروساسیدها و ها، نوکلئیک قدر بزرگ است که پروتئینآن 

 ها:بررسی سایر گزینه
جایی  های آب در تعیین جهت حرکت آب نقش دارد. جابه چسبی میان مولکول انتقال مواد در عرض ریشه ، نیروی هم  یهاآپوپالستی از مسیر در مسیر    (2

جایی آب در دو سمت یک غشا با تراوایی نسبی رخ دهد؛ در حالی که در مسیر آپوپالستی آب  بهمواد بر اساس فشار اسمزی هنگامی صورت میگیرد  که جا 

 کنند.های گیاهی عبور نمی و مواد محلول در آن از غشای یاخته 

 ای.شود نه فقط از طریق فضای بین یاختهانجام میای یاخته  هدیوارو    اییاخته فضاهای بین در مسیر آپوپالستی، حرکت مواد محلول از    (3

 شوند. ها میگذرند و وارد پروتوپالست این یاختههای روپوستی میدر ابتدای مسیر سیمپالستی آب و مواد محلول در آن از دیوارۀ یاخته   (4

 

 مفهومی( -متوسط -113)3پاسخ: گزینه  
دم دیافراگم به سمت پایین حرکت کرده و در این  های بینی به سمت پایین است. در  زنش مژک 

شده و یند انقباض، کلسیم به روش انتشار تسهیلا. طی فراستمسطح و در حالت انقباض  وضعیت  

، حرکت  رویداد در جهت شیب غلظت از شبکۀ آندوپالسمی به سیتوپالسم وارد میشود. پس از این  

 شود. انی سارکومر مییروشن ممیوزین و اکتین در کنار یکدیگر باعث محوشدن بخش  
 ها:بررسی سایر گزینه

  سارکومر به    ATPمولکول    درپی   ،در فرآیند انقباضکنید  همانطور که در شکل مشاهده می (  1

 شود. رشتۀ اکتین از میوزین جدا می 

 شود.های اکتین و میوزین کوتاه نمی( در طی انقباض، طول رشته 2

 صورت میگیرد!  ATPمی بدون مصرف  ( خروج یون کلسیم از شبکۀ آندوپالس4

 

 

 

 

 

 

 های حرکت شیره خام در عرض ریشه مقایسه روش

 عرض غشایی  سیمپالستی   آپوپالستی   

 ندارد   دارد   ندارد  حرکت شیره خام از پالسمودسم   

 دارد )بارها(   ندارد  ندارد  حرکت شیره خام از غشا  

 عبور از           
 ای  دیواره یاخته  

 دارد   دارد   دارد   صورت گرفتن

 بارها  یک بار و آن هم در زمان ورود با تارکشنده   بارها  چه تعداد  

 نقش ...... در حرکت  
 شیره خام 

 نقش مورر  نقش مورر  فاقد نقش   اسمز   

 نقش مورر  نقش مورر  نقش مورر  خواص ویژه آب  

 نقش مورر  فاقد نقش   فاقد نقش   کانال اختصاصی آب 

 غشای تارکشنده   غشای تارکشنده   نوار کاسپاری آندودرم  اولین محل   کنترل عبور مواد 

 غشای الیه ریشه زا  غشای الیه ریشه زا  غشای آندودرم  آخرین محل 

  
 حرکت شیره خام  

 در .......          

 ابتدای مسیر است  ابتدای مسیر است  ابتدای مسیر است   تارکشنده  

 دارد   دارد     دارد   پوست به جز آندودرم

 ندارد  ندارد   ندارد  شکل   Uیاخته های 

 دارد    دارد     دارد    یاخته های معبر 

 دارد   دارد     دارد   استوانه آوندی  

 دارد   ندارد  دارد   قطع شدن موقت حرکت مواد در آندودرم 
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 ترکیبی( -متوسط -104) 3پاسخ: گزینه  
های مویرگی فشار تراوشی از فشار  کنید در بخش میانی شبکه همانطور که در نمودار مقابل مشاهده می

 اسمزی خون بیشتر است.
 ها:بررسی سایر گزینه

 گردد. شبکۀ مویرگی به آن بازنمیشده از ابتدای گلومرول در انتهای این  ( مواد خارج 1

شود. همچنین در ریه دو نوع شبکۀ  های مویرگی در کبد تخلیه می ( خون سیاهرگ باب به شبکه2

شود و  ها خارج می مویرگی وجود دارد: نوع اول که خون تیره به آنها وارد شده و پس از دریافت اکسیژن خون روشن از آن

های مویرگی اکسیژن مورد نیاز برای  شود. )این شبکهها خارج میوارد و خون تیره از آن   هاگروهی دیگر که خون روشن به آن

 کنند.( های شش را تأمین مییاخته 

 های پوششی در یک سطح خود تماس کاملی با غشای پایه ندارند! های ناپیوسته گروهی از یاخته( در مویرگ3

 

 مفهومی( -متوسط -106)4پاسخ: گزینه  
باشد. نرم آکنه  معموالً زیر روپوست مستقر است توصیفی برای چسب آکنه می ای نرم آکنه است و نوعی یاختۀ گیاهی که  رایج ترین سامانه بافت زمینه 

 شود. هایی با هستۀ درشت( تولید می های سرالدی)یاخته همانند چسب آکنه از تقسیم یاخته
 ها:بررسی سایر گزینه

 آکنۀ هوادار چیه؟! باشد میگی ن پس نرمای زیاد مییاخته آکنه فاصله بین ( در بافت نرم1

 شود.های گیاه نمیآکنه همانند چسب آکنه مانع رشد اندام نرم  (2

 آکنه همانند چسب آکنه دیوارۀ نخستینی با ضخامت غیریکنواخت دارد. ( نرم3

 

 

 ای  های موجود در سامانه زمینهمقایسه جامع یاخته                                                                                          

 نام

 یاخته 

 دیواره

 نخستین 

 دیواره

 پسین 

ویژگی                           
 دیواره

 لیگنین 

 در دیواره

 وجود  شکل یاخته 

 الن

 وجود 

 پالسمودسم

 در حالت 

 بلوغ

 مانع از

 رشد اندام 

 قدرت

 تقسیم

 یاخته هدف 

 کدام هورمون

 مکان  نقش

 
م 
شی
ران
پا

 

 نازک و   

 منعطف 

 کوتاه   ندارد     نازک     ندارد 

 و چندوجهی 

 شود نمی زنده      دارد         دارد  

 

 اکسین  دارد      

 سیتوکینین  

 جیبرلین 

 فتوسنتز 

 ذخیره مواد  

 ترمیم زخم 

 پوست ساقه و ریشه 

 ها در میانه برگ

 در بافت آوندی  

های بدن هستند + محل خروج پالسما از خون هستند + جریان خون در آنها کند است + دیوارۀ نازک دارند +  رگ ترین کوچک ← های خونی همۀ مویرگها  مویرگ
متر میلی  02/0ها در حدود  های بدن تا مویرگها، قرار دارند؛ به طوری که فاصلۀ بیشتر یاخته با ایجاد یک شبکۀ بسیار وسیع در بدن در فاصلۀ بسیار نزدیکی از یاخته

+ غشای پایۀ اطراف آنها نوعی صافی مولکولی برای محدود کردن عبور    ثابت دارندکرومتر( است + فقط یک الیه بافت پوششی با غشای پایه دارند + فشاراسمزی  می20)
در ابتدای    ←  های خونی بعضی مویرگدهند.  خون را از سرخرگ گرفته و به سیاهرگ می  ←های خونی بسیاری از مویرگآورد.  های بسیار درشت به وجود میمولکول

دهند، مثل  ای به نام بندارۀ مویرگی دارند + در دو طرف خود در اتصال با یک نوع رگ هستند؛ یعنی مثالً خون را از سرخرگ گرفته و به سرخرگ میای ماهیچهخود حلقه
   دهند.  شبکۀ اول مویرگی و یا از سیاهرگ خون گرفته و دوباره به سیاهرگ خون می 

  یابدها افزایش مینشت مواد از آنها در جریان ورزش و بعضی بیماری   . 

  شود. های کوچک که قبل از آنها قرار دارند، انجام میها براساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی با تنگ و گشاد شدن سرخرگتنظم اصلی جریان خون در مویرگ 

های مختلف بدن مؤثر هستند در  های سرطانی در قسمت ای بزرگ در پخش یاختهدارای یک انتهای بسته هستند + با داشتن فضاهای بین یاخته  ←های لنفی  مویرگ
 واقع در متاستاز نقش دارند.  

توانند محتویات  های خونی مؤثر هستند + می یاختهجایی  شود + در جابه مایع درون آنها در نهایت توسط سیاهرگ به قلب وارد می   ←شباهت مویرگ خونی و لنفی  
 نه یکسان( داشته باشند.     ای )  مشابه

فقط یادت  ها، شش، بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی.  های پوششی + حضور در: ماهیچه دارای غشای پایۀ کامل + ارتباط تنگاتنگ یاخته   ←مویرگ خونی پیوسته  
( در ضمن اینم بگم که شود )در هیپوتاالموس و هیپوفیزار هم مشاهده می دهای منفذها پیوسته باشند، مثالً در مغز مویرگهای این اندامگ باشه که اینجوری نیست که همة مویر

 های مغز ممکن است که هیچ منفذی نداشته باشند.  مویرگ

 ریز و روده   پوششی دیواره + حضور در کلیه، غدد درونهای  ای زیاد در غشای یاختهغشای پایۀ کامل + منافذ یاخته  ←مویرگ خونی منفذدار 

 ای + غشای پایۀ ناقص + حضور در مغز استخوان، کبد و طحال   دارای حفرۀ بین یاخته ←مویرگ خونی ناپیوسته 
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 مفهومی( -متوسط -113)3پاسخ: گزینه  
 اند.ها در یکدیگر فرورفته دار استخوان های دندانه های جمجمه )که از نوع مفصل ثابت هستند( لبه مفاصل بین استخوان   هدر هم 

 ها:بررسی سایر گزینه
جمجمه  های  ها(  گروهی دیگر از مفاصل بین استخوانهستند. )مانند مفصل بین مهره  متحرک( گروهی از  مفاصل موجود در بخش محوری از نوع مفصل  1

 باشند. می  ثابتاز نوع  

 های کشسان )االستیک( فراوان است.  ها، بافت غضروف وجود دارد. غضروف نوعی بافت پیوندی با رشته ( در همۀ مفاصل بین مهره2

احاطه    دهکپسول پوشانن( همۀ مفاصل موجود در بخش جانبی اسکلت بدن انسان از نوع مفصل متحرک است. همۀ مفاصل متحرک از بیرون توسط  4

 های حس وضعیت است. اند. این کپسول در ساختار خود حاوی گیرنده شده 

                                                           د. نشوبه دو نوع ثابت و متحرک تقسیم می هامفصل

                                                                                                                      مفصل رابت                                        

کنند. مانند مفصل  ها حرکت نمیهای بدن از این نوع بوده که در آن استخواناز مفصل اندکیتعداد 

        . های جمجمهبت در استخوانثا

    وجود ندارد.ها به هم غضروف، رباط، کپسول و مایع مفصلی در این نوع مفصل در محل اتصال استخوان

دار آنها درهم  های دندانهجمجمه از چندین استخوان تشکیل شده است که در محل مفصل های ثابت لبه

 اند.        فرورفته و محکم شده

   مفصل های موجود در بین استخوان های جمجمه از نوع ثابت نیستند. )مثل مفصل آرواره پایین با استخوان گیجگاهی(  ةحواست باشه که هم
 
     

 

 

 

 

 

                                                                                                                     مفصل متحرک                                                                                  

ها در استخوان  سرها،  در این مفصلها قابلیت حرکت دارند.  ع بوده که در آنها استخوانهای بدن از این نولمفص  نه همه! نه برخی!(   )  بیشتر

 های زانو، انگشتان و لگن است. پوشیده شده است. نمونۀ آن مفصل غضروف محل مفصل با بافت 

اند که پر از مایع  احاطه شده  ایپیوندی رشتهتوسط یک کپسول از جنس بافت    نه هر مفصل متحرک!(   )  ها این نمونهها در محل  استخوان 

بخورند و اصطکاک    لیزدر مجاورت هم    زیادیدهد که سالیان  ها امکان میمفصلی لغزنده است. مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف به استخوان

    .که اصطکاک نداشته باشند!(نه این )نداشته باشند  چندانی

م 
شی
الن
ک

 

 ضخیم و 

 منعطف 

 ضخیم و  ندارد   

 غیریکنواخت 

 معموال  در زیر روپوست  استحکام   اکسین    ندارد       شود  نمی  زنده     دارد  دارد  دراز و کشیده  ندارد   

بر 
فی

 

 دراز و دارد   چوبی ضخیم و  دارد  نازک  

 کشیده  

 معموال   معموال  ندارد  دارد 

 مرده  

 در بافت آوندی   استحکام  -         ندارد     شود می 

 ای  در بافت زمینه

ید 
رئ
کل
اس

 

 ضخیم و چوبی  دارد  نازک   

 های  دارای الن

 متعدد  

 معموال   معموال  ندارد دارد  کوتاه   دارد 

 مرده  

 ها مثل در برخی میوه استحکام  -        ندارد     شود می 

 گالبی 

زا 
ه 
ش
ری
ه 
الی

 

      

    - 

 

   - 

 

 

 فشار   -       -       -       زنده    دارد   دارد  چند وجهی   ندارد 

 ای  ریشه

 ترین بخش خارجی

 استوانۀ آوندی 

 های مختلفی دارند.  جمجمه از چندین استخوان به هم متصل تشکیل شده است که اندازه( 1             

 ترین استخوان جمجمه است.  ( استخوان آهیانه بزرگ 2              

 کنند.  دار داشته و در مفصل ثابت شرکت میهای درون جمجمه لبۀ دندانه( بیشتر استخوان3

ها )قطر کمتری دارد( با استخوان گیجگاهی مفصل متحرک  متحرک است در مجاورت استخوان گیجگاهی دو شاخه شده و یکی از شاخه( استخوان فک پایین که 4
 دهد.  تشکیل می

 تواند با بیشتر از دو استخوان دیگر مفصل داشته باشد. مانند استخوان آهیانه  ( یک استخوان از جمجمه می5

 ترین استخوان صورت است و در تشکیل کاسۀ چشم نقش دارد.  باشد، بزرگ( استخوان فک باال که ثابت می6

 شود  ( کاسۀ چشم از اتصال بیش از سه استخوان تشکیل می7

 کند.  ( حفرۀ گوش در استخوان گیجگاهی قرار دارد. این استخوان از گوش درونی، میانی و بخشی از گوش بیرونی محافظت می8
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 های مختلف یک مفصل متحرک!  خب! االن دیگه وقتشه بریم سراغ بخش 

با بافت پیوندی غضروف پوشیده  ها  ها در محل این مفصلسر استخوان  ←غضروف مفصلی  ①

 شده است.  

بافت اسفنجی مشاهده  نکته  بافت فشرده و بعد از آن  در سطح زیرین غضروف سر استخوان، بالفاصله 

          شود. می

                                                                                                                                                                                   کپسول مفصلی  ②

 و پر از مایع مفصلی است. کردهها را احاطه نای که در محل مفصل استخواکپسولی از جنس بافت پیوندی رشته 

 داخلیترین بخش یک مفصل است که در سطح بیرونی (  خارجینه)! سازنده مایع مفصلی قرار دارد.   ۀآن پرد 

  .در محل مفصل به سر هر دو استخوان اتصال دارد                               

   .تخریب تماس مستقیمی با مایع مفصلی ندارد 
 مایع مفصلی قرار دارد که دارای مایع مفصلی است.                        ۀسازند  ۀبین دو انتهای مفصلی استخوان و پرد  ← حفره مفصلی  ③

 ی مایع مفصل  ④

 خوناب أ مایعی لغزنده با منش  ( مثل زاللیه و مایع مغزی نخاعی)! شود.         مایع مفصلی تولید و وارد حفره مفصلی می ۀسازند  ۀکه توسط پرد 

 باشد ها در محل مفصل می های پوشاننده سر استخواندر تماس مستقیم با غضروف  . 

  خود با پردۀ سازندۀ خود تماس دارد.   دو بخش کناریها و از با غضروف سر استخوان باال و پایین مایع مفصلی از دو بخش 

                                                                                                                                                نده مایع مفصلی پرده ساز  ⑤

 ها و کپسول مفصلی تماس دارد.  استخوان، مایع مفصلی، هاگیرد و با غضروف سر استخواننازک بوده که در زیر کپسول مفصلی قرار می ۀیک الی 

   .در سطح داخلی پرده، مایع مفصلی و در سطح خارجی آن کپسول مفصلی قرار دارد 

  .این پرده نسبت به غضروف مفصلی و کپسول مفصلی، ضخامت کمتری دارد 

                             رباط ها و زردپی ها  ⑥

 کنند.                                                                                         ها در محل مفصل کمک می کنار هم ماندن استخوانای هستند که به بافت پیوندی رشته

 دهندۀ کپسول مفصلی، رباط و زردپی به در کنار هم ماندن استخوان در محل مفصل ولی مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف کاهش

    اصطکاک هستند.
 کنند. دارند، حرکت آنها را نیز محدود میها را در محل مفصل در کنار هم نگه میعواملی که استخواننکته 

   یمفصلبیماری                                                                                                                                                                                                  

  تخریب اگر سرعت  کند.  شود ولی بدن دوباره آن را ترمیم می بیماری تخریب می  بعضیها و  بخش صیقلی غضروف در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیب

    های مفصلی شود.تواند باعث بیماریباشد می ترمیماز  بیشتر

 شود! های مفصلی نمیتخریب بخش صیقلی غضروف همواره سبب بیماری 
 ترکیبی( -متوسط -104) 3پاسخ: گزینه  

 کند. فقط مورد د عبارت داده شده را به درستی تکمیل می
 بررسی موارد:

ها و  دارانی مثل ماهی کند. گردش خون ساده در مهره  عبور میِ ای الف( در گردش خون ساده، خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره 

یدن به بلوغ آبشش  های متفاوت تنفسی در طول زندگی خود باشند. دوزیستان قبل از رستوانند دارای ساز و کار شود. دوزیستان مینوزاد دوزیستان دیده می 

 دهند.  ها انجام میدارند ولی پس از رسیدن به بلوغ شش دار شده و تنفس خود را از طریق سطح پوست و شش 

شود. در انسان ورود خون به قلب در همۀ مراحل  هایی کنترل میرای گردش خون بسته مضاعف خروج خون از قلب توسط دریچه اداران ددر همه مهره  ب(

 دهد. رخ می   چرخۀ کار قلب

های هوادار  ها قابل مشاهده است. در پرندگان کیسه دارانی مانند پرندگان، پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها در مهره ج( جدایی کامل بطن 

 دهند. تهویۀ هوای تنفسی را انجام نمی
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های تنفسی با خون در سطح پوست  بودن بینی، تبادل گاز  حینند.  در این جانور  نکد( دوزیستان بالغ با انقباض دهلیزهای خود خون را به بطن وارد می

 قابل مشاهده است. 

 

 مفهومی( -متوسط -113)4پاسخ: گزینه  
ماهیچۀ شکککمی کنید  همان طور که در دو شکککل مالحظه می

ترین عضکککلکۀ تنفسکککی( در تمکاس بکا  همکاننکد دیکافراگم )بزرگ

 باشد.استخوان جناغ می
 ها:بررسی سایر گزینه

اسکت(   جانبی( ماهیچۀ شککمی به جناغ )که بخشکی از اسککلت 1

شکود. ماهیچۀ  لگن )بخشکی از اسککلت محوری( متصکل میو نیم

متصکل اسکت و به بخش محوری  زند زبرین و کتف  سکر به سکه

 اتصالی ندارد.

)از ها ستتون مهرهچۀ ذوزنقه به  )از بخش جانبی( اتصکال دارد.  ماهی  ترقوه)از بخش محوری( و   جناغای به اسکتخوان  ( ماهیچۀ سکینه2

 بخش محوری( و ترقوه )از بخش جانبی( اتصال دارد. 

 استخوان ران است ماهیچۀ سرینی و توأم هر دو به استخوان ران متصل هستند. بلندترین استخوان بدن( 3

 

 

ها از به  ها، بطنخزندگان مثل کروکودیل   برخی ای هستند. در  خزندگان دارای گردش خون مضاعف و قلب چهار حفره  ←گردش خوندستگاه      خزندگان  

ساختار کلیه شکل کلیه را دارند که متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آنهاست.  ترینپیچیده   ←سامانۀ دفعی   اند.از هم جدا شده کاملطور 

دار  از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک  برخی   توانمندی بازجذب آب زیادی دارد.مشابه است و    در خزندگان و پرندگان

طناب عصبی    ←دستگاه عصبی    . دفع کنند غلیظهای نزدیک چشم یا زبان، به صورت قطره غدد نمکی را از طریق   اضافهتوانند نمک کنند میمصرف می

  ← تولیدمثل   هم دفاع غیراختصاصی و هم دفاع اختصاصی دارند.   ←  ایمنی    دهد.   تشکیل میپشتی دارند. بخش جلویی طناب عصبی برجسته شده و مغز را  

است زیرا در دوران    زیادگذار هستند؛ بنابراین اندوختۀ غذایی تخمک  یافته هستند. تخملقاح داخلی دارند؛ بنابراین در دستگاه تولیدمثل دارای اندام تخصص 

کند. البته برای محافظت  گذار وجود پوستۀ ضخیم در اطراف تخم از جنین محافظت میجنینی ارتباط غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد. در جانوران تخم

توانند پرتوهای  مارها می  برخی   ←مارزنگیخوابند.  های خود نمیشوند. خزندگان روی تخمها با ماسه پوشانده میپشت تخمبیشتر در خزندگانی مانند الک

های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارند. به کمک این  چشم مارزنگی، سوراخی است که گیرنده  هر  نه درون!()  در جلو و زیرفروسرخ را تشخیص دهند.  

های شیمیایی  با گیرنده  مارها قادرند دهد.را در تاریکی تشخیص میاز بدن شکار را دریافت و محل آن    نه بازتابیده()  تابیدهها، مار پرتوهای فروسرخ  گیرنده 

کند. تخمک ابتدا از  شود. مار ماده با میوز، تخمک ایجاد می مارها دیده می بعضی در   ←مار و بکرزاییهای موجود در هوا را تشخیص دهند. زبانشان، فرومون

ولی برخالف آن قطعاً برای همۀ    n2کند؛ بنابراین مارحاصل از بکرزایی همانند مار والد  تقسیم میسازد و سپس شروع  های خود یک نسخه میروی کروموزوم

ای میان آن و دیگر  که پا ندارد اما بقایای پا در لگن آن به صورت وستیجیال موجود است و این حاکی از وجود رابطهبا این مار پیتونصفات خود خالص است.  

 ز تغییر یافتن سوسمارها پدید آمدند.   داران است. مارها امهره
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 ای  ماهیچۀ ذوزنقه
  ناحی استخوان  ۀدر  به  و  داشته  قرار  کتف  دو  بین  و  ستونگردن  مهره، های 

 متصل است.  و کتف ترقوه جمجمه،

مهره و جمجمه جزء اسکلت محوری و ترقوه و کتف جزء اسکلت جانبی هستند.   ستوننکته  

های ترقوه و کتف در مفصل های مهره بین خود دارای مفاصل لغزنده و استخواناستخوان

 متحرک شرکت دارند.  

    عمیقدر دم   (    هر نوع دمینه)!      سینه کمک    ۀحجم قفس   افزایشبه

    شود. در دم عمیق، حجم ذخیرۀ دمی به دستگاه تنفس وارد می  کند.می

 ماهیچه دلتایی 
  .در سطح باالیی بازو و به شکل یک مثلث وارون قرار گرفته است 

  های بازو و کتف/از نوع متحرک/گوی و پوشانندۀ مفصل شانه )بین استخوان

 ای( است. کاسه

 سر بازو اتصال دارد.  ای، دوسر بازو و سههای سینههای کتف، ترقوه، بازو و ماهیچهبا استخوان 

 سر بازو  سه
  ( و از پایین به استخوان زندزیرین اسکلت جانبی  /( و بازو )درازاسکلت جانبی  /های کتف )پهنبازو قرار دارد این ماهیچه از باال به استخوان  در پشت

 ( متصل است. اسکلت جانبی /)دراز

 شود.  در انعکاس عقب کشیدن دست در اثر برخورد با جسم داغ، منقبض نمی 

 ش دارد. در باز کردن مفصل آرنج نق 

 دوسر بازو 
  ( متصل  اسکلت جانبی  /( و از پایین به استخوان زندزبرین)درازاسکلت جانبی  /)پهن  در جلوی بازو قرار دارد این ماهیچه از باال به استخوان کتف

 است.

  .همانند ماهیچه سه سر به موازات استخوان بازو قرار دارد 

 ای ماهیچۀ سینه
  ها متصل است.    ، جناغ و دندهترقوههای استخواندر طرفین جناغ قرار دارد و به 

 از پایین به ماهیچه شکمی متصل است.      ای از باال به ماهیچۀ د لتایی و ماهیچۀ سینه 

 ای توسط بافت پیوندی از وسط به دو بخش تقسیم شده است.  های سینهماهیچه    

 ماهیچۀ شکمی   
 های شکمی در راستای بدن قرار دارند و بعضی دیگر از آنها مورب هستند.   ماهیچه بعضی از 

  خارج کردن هوای ذخیرۀ بازدمی از دستگاه تنفس.   ← در بازدم عمیق نقش دارند 

  اند.  ها از هم جدا شدهقطعه تشکیل شده است که این قطعات توسط زردپی 8ماهیچۀ شکمی از 

 ماهیچه سرینی 
 متصل است و ران لگن هایو به استخوان قرارداشته  یچه در محل باسناین ماه       . 

 ی بین ران و نیم لگن است.  پوشاننده مفصل گوی و کاسه 

  .به ماهیچۀ دوسر ران متصل است                  

 چهارسر ران   
 آید(شود )پا باال میدر جلوی ران قرار دارد و با انقباض آن ساق پا راست می   . 

 نی و کشکک در تماس است. های لگن، درشتبا استخوان   

   کند و با آن تماس دارد.  سر ران از روی استخوان کشکک عبور می4زردپی یکی از سرهای ماهیچۀ 
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 دوسر ران   
 آید(.)پا پایین می شوددر پشت ران قراردارد و با انقباض آن ساق پا خم می     

   نی در تماس است.  ن و نازکهای لگبا استخوان 

 ماهیچۀ توام  
 نی متصل است.  در بخش پشتی ساق پا قرار دارد و به استخوان درشت

 و اما چند نکتة دیگه هم بدونی بد نیست! 
 گذرند.  ها از زیر آن میها و پاها، نواری سفید رنگ وجود دارد ماهیچهل مچ دستدر مح

 هایی از استخوان جمجمه توسط ماهیچه پوشیده نشده است.     بخش

              هایی از جناغ، آرنج، زانو، انگشتان دست و پا ماهیچه حضور ندارد.   در سطح خارجی ترقوه، بخش

 های جلو و عقب: بندی ماهیچهینم جمع ا 

 

 چند ماهیچۀ اسکلتی دیگر:  
  ای خارجی فقط در بازدم  دندهای خارجی در هر نوع دم و بیندندهها تماس دارند + بینها، جناغ و ستون مهرهبا دنده   ←ای داخلی و خارجی  دندههای بینماهیچه

 شوند.  عمیق منقبض می
     :دیافراگم 

 گیرد.   بالفاصله در زیر آن، کبد و معده قرار می(  2)                                           در سطح باالیی دیافراگم پردۀ صفاق وجود ندارد.   (  1)
( نیمۀ سمت راست آن باالتر از نیمۀ چپ آن قرار دارد هم در دم و هم در  4)     ترین بندارۀ لوله گوارش به آن است.  بندارۀ انتهای مری )ماهیچه صاف( نزدیک(  3)

 بازدم!  
 ها و ستون مهره در تماس است.  ( با برخی از دنده 6.                            )کننداز دیافراگم آئورت، بزرگ سیاهرگزیرین و مری عبور می(  5)
 شود.  ( در هر نوع دم منقبض می 8را دارد.                                           )  ترین نقش( در تنفس آرام و طبیعی، مهم7)
   شوند. در یکی از انتهاهای خود به صلبیه  سبب حرکت چشم در کاسه چشم می  ← دندۀ چشم  های حرکت ماهیچه

 متصل است.  
  دهندۀ چشم نقشی در تطابق، تنظیم قطر عدسی و مردمک ندارد و در سطح خارجی چشم است )نه  ماهیچه حرکت

 درون کرۀ چشم!(  
    با خارج شدن ارادی از انقباض سبب باز شدن مسیر خروج مدفوع و ادرار از بدن    ←بندارۀ خارجی در مخرج و میزراه
 شوند.  می
  کنندۀ حرکات کرمی در لولۀ گوارش است.  ماهیچۀ اسکلتی حلق شروع  ←های دهان، زبان، حلق و ابتدای مری  ماهیچه 
   شوند.  ها، سبب حرکت پلک می های موجود در پلکماهیچه 
   های اسکلتی به قاعدۀ مو متصل هستند و توانایی حرکت دادن آن را دارند. )شکل مقابل(  بعضی از ماهیچه 

 

 مفهومی( -متوسط -105) 3پاسخ: گزینه  
کلرید(  رودهای نیز هستند که محلول نمک )سدیمها( که ساکن آب شور هستند، عالوه بر کلیه دارای غدد راستماهی ها و سفرهغضروفی )مثل کوسه ماهیان  

 کند. بسیار غلیظ را به روده ترشح می 
 ها:بررسی سایر گزینه

ع  ها دف دار با انتشار ساده، از آبشش پوستان، مواد دفعی نیتروژن در سخت  (1

از سخت می برخی  و خرچنگ شوند.  میگوها  )مثل  شاخکی  پوستان  غدد  ها( 

دارند. مایعات دفعی، از حفرۀ عمومی به این غده تراوش )نه ترشح( و از منفذ  

  شوند.دفعی نزدیک شاخک، دفع می 

رو در ملخ، چند لولۀ مالپیگی از طریق یک منفذ به روده  ( مطابق شکل روبه 2

 شود. تخلیه می 

بافتی   رو در کرم خاکی نفریدی مستقر در هر بند مایع بینبق شکل روبه ( مطا4

 کند بافتی آن بند(  را تصفیه می)نه مایع بین  مجاوربند  

 

 

 

 

فقط از نمای جلویی قابل مشاهده  

 هستند 

مشاهده  فقط از نمای پشتی  قابل 

 هستند 

از نمای جلویی و پشتی قابل مشاهده 

 هستند 

 ای و دلتایی ماهیچه های ذوزنقه سه سر بازو / دو سر ران / توام / سرینی ای / چهار سر ران / دو سر بازوسینه
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 مفهومی( -متوسط -105)3پاسخ: گزینه  
کند؛  خون همیشه از جایی با فشار بیش تر به جایی با فشار کمتر حرکت می 

 سرخرگ آوران بیش تر از سرخرگ وابران است بنابراین،  فشار خون  
  ها:بررسی سایر گزینه

تواند به یک مجرای  رو لوله پیچ خورده چند گردیزه می (مطابق شکل روبه 1

 ادرار مشترک متصل شوند. کنندۀ  جمع

 ( ضخامت بخش ابتدایی و انتهایی لولۀ هنله بیش از بخش میانی آن است.2

دهد یک انشعاب آن مستقیما به  سرخرگ وابران دو انشعاب تشکیل می  (4

کند و انشعاب دیگر شبکه مویرگی پیرامون لولۀ  می   قوس هنله خون رسانی

دهد؛ بنابراین، هر گویچۀ قرمز موجود  می  خوردۀ نزدیک و  دور را تشکیل پیچ

ک و  دور   خوردۀ نزدی در سرخرگ وابران لزوما از شبکۀ مویرگی پیرامون پیچ 

 کند. عبور نمی
 

 مفهومی( -متوسط -106) 3پاسخ: گزینه  
 گردد.شود. لیگنین در دیوارۀ پسین تشکیل میرشد یاختۀ گیاهی پس از تشکیل دیوارۀ پسین متوقف می

 ها:بررسی سایر گزینه
دهد. در بعضی از  نخستین تشکیل میهایی به نام دیوارۀ  ( پروتوپالست هر یاختۀ گیاهی تازه تشیکل شده الیه یا الیه 1

گویند. دیوارۀ نخستین برخالف دیوارۀ  شود که به آن دیوارۀ پسین میهای دیگر نیز تشکیل می های گیاهی الیهیاخته 

 پسین قابل کشش و گسترش دارد.

بعد شود. در این الیۀ دیواره سلولز وجود ندارد. تیغۀ میانی سارکاریدی به نام پکتین تشکیل می (  تیغۀ میانی از پلی 2

 شود. ایجاد می از تقسیم هسته 

گیری  دیوارۀ پسین در جهت ،های سلولزشود. رشتهای متصل میهای مسن، دیوارۀ پسین به غشای یاخته( در یاخته4

 مشابهی ندارند.  

 ترکیبی( -متوسط -102)۲پاسخ: گزینه  
 دان، مری و حلق هستند.به ترتیب نمایانگر روده، سنگدان ، چینه   5، تا  1های  کنند. بخش ت داده شده را به نادرستی کامل می موارد الف و ه عبار 

 بررسی تمامی موارد:
راگم به  کنند. در حین دم، دیافالف( در هنگام استفراغ جهت حرکات کرمی شکل وارونه شده و محتویات لولۀ گوارش به سرعت به سمت دهان حرکت می

 باشد.شکل در حین بلع به سمت پایین و در حین استفراغ به سمت باال میکند درحالیکه در مری، جهت حرکات کرمی سمت پایین حرکت می 

( مواد زائد  3شود )( از انشعابات سرخرگ کلیوی منشأ گرفته و به کالفک ختم می2( قطر بیشتری نسبت به سرخرگ وابران دارد )1)     سرخرگ آوران
 ( دارای خون روشن است.  4دار بیشتری نسبت به سرخرگ وابران دارد )نیتروژن

( از مویرگی که فقط خون روشن دارد، منشأ گرفته  3رخرگ آوران دارد )( قطر کمتری از س2شود )( در دو سوی خود به مویرگ ختم می1)  سرخرگ وابران
 ( فشارخون کمتری از سرخرگ آوران دارد.  4است )

سرخرگ وابران  ( 2( جهت جریان مایع درون هنله با جهت جریان خون در شبکۀ دوم مویرگی اطراف هنله، عکس یکدیگر است. )1)    گردش خون در کلیه

ی دیگر به  شاخه. ب(  خوردۀ دور و نزدیکهای پیچ ها به سمت لوله حرکت یکی از این شاخهالف(   شود:منشعب می دو شاخه پس از خروج از کپسول بومن، به  

 رود.    سمت قوس هنله می

در نهایت  ← هنله صعودیو بخش    ←دورخورده ی پیچلولهسپس در مجاورت   ←  نزدیکخورده  ابتدا در اطراف لولۀ پیچ  ای:لولهشبکه مویرگی دور(  3)

در شبکۀ مویرگی کالفک، فقط  ( 5)توسط کپسول بومن احاطه شده است.    کاملبه طور  ( شبکۀ اول مویرگی  4)گیرد.  هنله قرار می  نزولی  در مجاورت بخش

جریان  (  6)شوند.  ای بازجذب میبرگردند از طریق شبکۀ مویرگیِ دورِ لولهای که باید به خون  گیرد و مواد تراوش شدهخروج مواد از خون )ترواش( صورت می 

شبکه مویرگی  (  7)گردد تا خوناب بیشتری از مویرگ خارج شود.خون در شبکۀ مویرگی کالفک، تحت فشار بیشتری قرار دارد )فشار تراوشی( و موجب می

های اطراف خمیدة نزدیک کند اما ورود آن به مویرگهای اطراف هنله عبور میگلبول قرمز قطعاً از مویرگیک (  8. )است  نکردهکننده را احاطه  مجرای جمع  ای،دور لوله

    یا خمیدة دور قطعی نیست!
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های دیگر لولۀ  دان دارای قطر بیشتری نسبت به بخش بینید، چینه ب و د( همانطور که در شکل می 

 به کبد متصل است. گوارش است. همچنین سنگدان به صورت فیزیکی  

باریک    ۀخوار سنگدان به صورت فیزیکی به کبد و با یک مجرای کوچک به رود دانه   هنکته: در پرند 

 متصل شده است. 

  بینیدهد. حلق چهار راهی است که با دهان، نای، مری و  حلق را در کرم خاکی نشان می  5ج( بخش  

 از است. در ارتباط است. در هنگام بلع در انسان فقط مسیر مری ب

 شود.ه( در ملخ جذب مواد غذایی در معده )نه روده!( آغاز می

 

 مفهومی( -متوسط -113)2پاسخ: گزینه  
ها الکتیک اسید تولید  شود. در اثر این واکنشهوازی انجام می رسد، تجزیۀ گلوکز به صورت بیها نمیهای شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه در فعالیت 

شود. همانطور که  ای میاسید پس از تمرینات ورزشی طوالنی، باعث گرفتگی و درد ماهیچه شدن الکتیک شود. انباشته شود که در ماهیچه انباشته می می

 درد نوعی گیرندۀ حس پیکری است. گیرندۀ  دانید،  می

 ها: بررسی سایر گزینه
  ATPع تأمین  اب فسفات که از دیگر مننشود. همچنین کراتی های چرب به عنوان منبع انرژی استفاده می ها از اسید مدت ماهیچه ( در فرآیند انقباض طوالنی1

 شود. می   ATPباعث تولید    2COبرای عضالت است بدون آزادکردن  

 شوند. این تارها برخالف تارهای کند میوگلوبین زیادی ندارند.های سریع، تارهای تند منقبض می ( در انقباض 3

لی است(  آن )که نوعی بسپار کز آبکافت گلیکوژبرای تأمین گلو شود. در این حالتمدت از گلوکز به عنوان منبع انرژی استفاده میهای کوتاه( در انقباض 4

 شود.تشدید می

 مفهومی( -متوسط -104) 3پاسخ: گزینه  
  بسته ها  آئورت در مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیز   ها باز است. دریچه سینی سرخ رگ آئورت فقط در مرحله انقباض بطن   دریچه سینی سرخرگ 

 ها بیشتر از فشار خون درون دهلیز راست است. مرحله انقباض بطن   باشد. فشار خون درون بطن راست درمی
 ها:بررسی سایر گزینه

اکسیژن به دهلیز راست در تمامی مراحل چرخه قلبی قابل مشاهده  ( ورود خون کم1

 است. 

ها برخالف زمان استراحت عمومی همواره  رو در زمان انقباض بطن( مطابق جدول روبه 2

 .  بیشتر از دهلیز چپ استفشار خون بطن چپ  

شود.  ها کاهش تدریجی فشار خون سرخرگ آئورت مشاهده می( در مرحله انقباض بطن4

 یابد.اما در بخش میانی انقباض بطنها فشار خون سرخرگ آئورت افزاش می

 

 

 

غذاست و به جانور    ذخیره موقتخاکی محل  دان در کرم چینه  (1)  دستگاه گوارش        ها!!(های قدیمی طراحان کنکور و آزمون)یکی از عشق  کرم خاکی

  دارن! خاکی، حلق انسان و کرمو  خاکی معده نداره!حواست باشه که کرم، انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.  کمتر تغذیه دهد تا با دفعات  امکان می

    در محیط های  (  3)  سطح تنفسی همان سطح بدن است  (2)راه تبادل گاز است. )برخالف دوزیستان(     تنهاها  تنفس پوستی در آن   (1)   تنفسدستگاه

 .   کندتبادل می  )نه جو!(کند و گازها را با هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک  مرطوب زندگی می

(  3)راند.  خون را به جلو می   ←کندبه صورت قلب اصلی عمل می  پشتی   رگ   (2)را دارد.    بستهسامانۀ گردش خون    ترینساده   (1)   ردش مواد  دستگاه گ

 ( 4)رانند.  خون را به سمت پایین و سپس به عقب می ←  کنند اطراف لولۀ گوارش به صورت قلب کمکی عمل می کمان رگی در  جفت    5در قسمت جلویی بدن  

قطر و (  5)  شوند.های شکمی و پشتی به هم متصل می در دو انتهای بدن، رگ←  های بدن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند قسمت  همةها در  مویرگ 

همانند سامانۀ گردش خون بستۀ کرم خاکی،   داراندر سامانۀ گردش خون بسته در مهره ( 6)از رگ پشتی )قلب اصلی( است.    بیشترهای رگی  ضخامت کمان 

( جهت  8)  از سطح پشتی به سطح شکمی    ←های کمکی در قلب  جهت حرکت خون(  7)  کند.خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب عبور می

هایی  های خروجی از آن )سرخرگ( دارای دریچههای ورودی به قلب )سیاهرگ( همانند رگ رگ(  9) ح شکمی به سطح پشتی  از سط  ←ها در مویرگ حرکت خون  

 ( جانوری هرمافرودیت با توانایی لقاح دوطرفی است.1) تولیدمثل . شودطرفه باز میهستند که به صورت یک
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 مفهومی( -متوسط -105)3پاسخ: گزینه  
یابد. این افراد به دنبال کاهش میزان آب  خروجی از بدن افزایش میمزه حجم ادرار و حجم آب در افراد مبتال به دیابت نوع یک، دیابت نوع دو و دیابت بی

 کند.  نوشند و درپی ترشح هورمون آلدوسترون، بازجذب سدیم و آب در گردیزۀ این افراد افزایش پیدا میبدن، آب زیادی می 
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود. ها با مشکل مواجه می کز به یاخته( فقط در افراد مبتال به دیابت نوع یک و دیابت نوع دو، ورود گلو1

 یابد. فشار اسمزی ادرار در این افراد کاهش می  شود؛ بنابراین،( در دیابت بی مزه مقدار زیادی ادرار رقیق از بدن دفع می 2

های انسولین  انسولین به مقدار کافی وجود دارد، اما گیرنده ( در افراد مبتال به دبابت نوع دو اشکالی در تولیدو ترشح انسولین وجود ندارد. در دیابت نوع دو  4

 دهند. به آن پاسخ نمی

 

 
 
 
 

 های سینیدریچه های دهلیزی بطنیدریچه

دارد که در هنگام ای وجود  بین دهلیز و بطن در هر سمت قلب، دریچه
( دریچه  2کند. )انقباض بطن، از بازگشت خون به دهلیز جلوگیری می

بطنی چپ را میترال )تشکیل از دو قطعه آویخته( یا دولختی   -دهلیزی  
(  3نامند. )لختی )تشکیل از سه قطعه آویخته( میو سمت راست را سه

                                   هستند.    بسته هاها فقط در زمان انقباض بطناین دریچه

های سینی قرار  ها، دریچههای خروجی از بطندر ابتدای سرخرگ
-( دریچه2کنند. )دارند که از بازگشت خون به بطن جلوگیری می

لختی.  اند همانند دریچه سهای سینی از سه قطعه تشکیل شدهه
                                                  ند.                                                                                                                          هست باز هاهای سینی فقط در زمان انقباض بطن( دریچه3)

پشتی دهلیز راست و بالفاصله در عقب   هبطنی در دیوار گره دهلیزی 
 رد.                                                                                                          لختی قرار دا سه هدریچ 

توان دو مدخل سینی، می  هدر ابتدای سرخرگ آئورت، باالی دریچ 
های اکلیلی از  ( سرخرگ2های اکلیلی را مشاهده نمود. )سرخرگ 

 شوند. نشعب میباالی دریچۀ سینی از سرخرگ آئورت م

 لختی بزرگترین دریچه قلبی و دریچه سینی سرخرگ ششی، کوچکترین دریچه قلب است.    دریچه سه

 لختی با دهلیز ارتباط دارند.   های دولختی و سههای قلب با بطن ارتباط دارند اما فقط دریچههمۀ دریچه

 مقاومت کمتر در برابر عبور جریان خون از آنها.   ←های سینی است بطنی بیشتر از دریچه-های دهلیزی قطر دریچه
 بطنی قرار دارند. -های دهلیزی نسبت به دریچه  باالتریهای سینی در سطح دریچه

 دو نوع دیابت شیرین همقایس                                                                           

 IIدیابت نوع                                     Iدیابت نوع                             

های انسولین به این  عدم پاسخگویی گیرنده            عدم ترشح انسولین یا کاهش ترشح آن          علت ایجاد 
 هورمون

 ارری هچاقی، عدم تحرک، زمین                         انسولین  هکنندهای ترشحدستگاه ایمنی به یاخته هحمل ای علت زمینه

 مقدار طبیعی                                      کمتر از حد طبیعی                         مقدار انسولین در خون 

 سالگی به بعد 40حدود                                سالگی(  20در سنین پانن )زیر                سن شروع بیماری

 مصرف دارو، رژیم غذایی مناسب                         تزریق مداوم انسولین                      کنترل بیماری

 کردن، رژیم غذایی مناسبورزش                        -                                     پیشگیری

 طبیعی                                         طبیعی                               مقدار گلوکاگون در خون          

ها به  حساسیت یاخته
 انسولین

 کاهش یافته است                                    طبیعی                              

شدن  پرادراری، پرنوشی، وجود گلوکز در ادرار، کاهش وزن، کاهش مقاومت بدن و تضعیف دستگاه ایمنی، اسیدی  عالیم بیماری 
 خون در صورت عدم درمان
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 ترکیبی( -متوسط -114) 1پاسخ: گزینه  
شوند و در هیپوفیز گیرنده  الموس ترشح میاهای آزادکننده و مهارکننده از هیپوت در جمجمه مستقرند. هورمونفیز، هیپوفیز و هیپوتاالموس  اپی غدۀ  

 دارند. هیوفیز توسط سدخونی مغزی محافظت میگردد. 
 ها:بررسی سایر گزینه

کنند. معده  کننده هورمون در معده، یون هیدروژن را از خون برداشت میی ترشحهاهای کناری معده، تحت تأثیر گاسترین ترشح شده از یاخته یاخته   (2

 شود.ریز محسوب نمیغدۀ درون

ای خود، کلسیم خود را تنظیم  توانند با تجزیۀ مادۀ زمینهها میهای استخوانی هستند این یاخته تونین یاخته پاراتیروئید و کلسی  های هدف هورمون ( یاخته 3

شود. این دو غده در ناحیه گردن قرار  تونین از غده تیروئید ترشح میداشته باشید که هورمون پاراتیروئیدی از غده پاراتیروئید و هورمون کلسی کنند. توجه  

 !دارند نه قفسه سینه

)محلی    در تیموس  Tهای  لنفوسیت   د.ها نقش دارکند که در تمایز لنفوسیت ترشح میرا  ین  س( غده تیموس در قفسه سینه قرار دارد.این غده هورمون تیمو4

 .شونددر مغز استخوان)محل تولید خود( بالغ می   Bهای  غیر از محل تولید خود( و لنفوسیت 
 

 ترکیبی( -متوسط -104) 2پاسخ: گزینه  
 کنند.موارد الف و ج عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل می

 بررسی موارد:
منحنی نوار قلب، میوکارد میان دو بطن به    1الف(مطابق شکل مقابل در بخش  

 طور کامل تحریک نشده است. 

ها به طور کامل  منحنی نوار قلب، میوکارد بطن   4مطابق شکل مقابل در بخش   ب(

 تحریک شده است. 

بخش   در  مقابل  شکل  مطابق  بخ  2ج(  تحریک  قلب،  نوار  خارجی  منحنی  ش 

 فتاده است. ها اتفاق نیمیوکارد بطن 

ها به منحنی نوار قلب، تحریک میوکارد دهلیز  3مقابل در بخش  د( مطابق شکل

 طور کامل انجام شده است.

 مفهومی( -متوسط -105) 2پاسخ: گزینه  
کپسول  گیرد. این بخش از گردیزه در مجاورت  خورده نزدیک حداکثر میزان بازجذب صورت می در لوله پیچ

 )بخش ابتدایی گردیزه مستقر است(   بومن
  ها:گزینه  بررسی سایر 

 شود.ای کمی دیده می ( در بافت پوششی، فضای بین یاخته 1

یاخته 3 این  است.  شده  تشکیل  مکعبی  پوششی  بافت  الیه  از یک  نزدیک  پیچ خورده  لوله  دیواره    ، ها( 

در  میتوکندری  زیادی  انجام    سیتوپالسم های  برای  را  گلوکز  زیادی  مقدار  بنابراین،  دارند؛    تنفسخود 

 کنند. ای خود مصرف می یاخته 

های روده باریک در سطحی از خود که در تماس با  خورده نزدیک همانند یاخته های لوله پیچ ( یاخته 4

 باشند.) نوعی زائده سیتوپالسمی( میریزپرزغشای پایه قرار ندارد دارای  

 مفهومی( -متوسط -106)4 پاسخ: گزینه 
کند. ترکیبات رنگی با خاصیت آنتی اکسیدانی در آمیلوپالست مشاهده  ای است که مقدار فراوانی نشاسته در ساختار خود ذخیره میآمیلوپالست دیسه 

 شود. نمی
 ها:بررسی سایر گزینه

  سبزدیسه د فتوسنتز مواد معدنی به مواد آلی تبدیل میشوند. فتوسنتز در  ینا شود. طی فردیسه مشاهده می دیسه و سبز ای است که رنگ یزه ( کاروتن رنگ1

 گیرد. صورت می 

 تنوئید نیز دارند. و ها عالوه بر سبزینه، کارشود. سبزدیسه ای است که فقط در ساختار سبزدیسه دیده می زه گیسبزینه رن  در گیاهان  (2

دیسه  کند و به رنگ ها در بعضی گیاهان در فصل پاییز تغییر می اکسیدان(هستند. ساختار سبزدیسه دیسه، پاداُکسنده )آنتی ( ترکیبات رنگی در کُریچه و رنگ 3

 یابد. شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می شوند. در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه میتبدیل می 

 مفهومی( -متوسط -103) 4پاسخ: گزینه  
 همۀ موارد نادرست هستند.  

 موارد:بررسی 
 های ناحیه گردن قرار دارد و در مغز این گیرنده وجود ندارد. الف( گیرنده حساس به کاهش اکسیژن بیش تر در سرخرگ آئورت و سرخرگ 
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طح  د. در پی انجام عمل دم با مس افته سمت پایین عمل دم اتفاق میهای بینی به سمت حلق و رو به سمت پایین است. با حرکت دیافراگم بب( زنش مژک 

 یابد. های شکمی افزایش می شدن دیافراگم فشار وارده بر اندام

گیرد. هوای مرده )تهویه نشده( و هوای بازدمی  حنجره صورت می   یهای صوتی قرار گرفته در ابتداج( در انسان تولید امواج صوتی به کمک ارتعاش پرده 

 شده در ایجاد امواج صوتی نقش دارند. تهویه

ای  های بین دنده فتد در این حالت ماهیچه عادی پس از یک دم عمیق اتفاق بی  تواند در پی یک بازدملیتر هوا از دستگاه تنفس می یلیم500د( خروج بیش از  

 اند. داخلی منقبض نشده
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 خاتمه دم     ←النخاع  اثر بر مرکز تنفس بصل  ←تعیین مدت زمان دم  نقش: مرکز تنفسی باالتر/   موقعیت: پل مغزی  
 
 
 

 النخاع  بصل

 مغزی( و مرکز بلع  مغزی / دارای مرکز اصلی تنفس که تحت تأثیر مرکز تنفس )پلتر از پلموقعیت: پایین 
 کند.  دم را متوقف می

 
 

 دریافت پیام  
 برای        

 خاتمه     
 دادن دم   

 های صاف  های کششی در ماهیچه گیرندهمغزی +  مرکز تنفسی پل
 ها  ها در صورت پر شدن بیش از حد شش دیوارۀ نایژه و نایژک 

 افزایش   
 آهنگ   
 تنفس   

 اکسید گیرندۀ حساس به افزایش کربن دی النخاع  گیرندۀ درون بصل

 گیرندۀ حساس به کاهش اکسیژن   انخاع گیرندۀ خارج از بصل
 بیشتر در سرخرگ آئورت و ناحیۀ گردن

 ای خارجی برای انجام عمل دم   دندهماهیچۀ دیافرگم + بین ارسال پیام به 
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 دستگاه   

 عصبی   
 خودمختار 

اعصاب، و شامل سمپاتیک و پاراسمپاتیک است.  دستگاه عصبی محیطی  حرکتی جزئی از بخش   این  النخاع و  در بصل  مرکز هماهنگی 

 مغزی و در نزدیکی مرکز تنفس قرار دارد.  پل
 افزایش و کاهش فعالیت قلب متناسب با شرایط، به وسیله اعصاب دستگاه عصبی (  1  نقش:

 را به خوبی   اکسیژن  مواد مغذی و( همکاری این مراکز، نیاز بدن به  2شود.  انجام می  خودمختار
 کند.                          تامین می  

 

 هورمونی 

ها با اثر بر  این هورمون  نقش:یابد.  کلیه، افزایش می ریز مثل فوقها از غدد درون در پاسخ به فشارهای روانی و استرس، ترشح بعضی از هورمون

 دهند. ها مثل قلب، کبد و کلیه، ضربان قلب و فشارخون را افزایش میروی بعضی اندام

 تنظیم  
 موضعی  
 جریان  

 خون در  
 ها  بافت

های مویرگی  های کوچک + بازکردن بندارهکردن سرخرگ   گشاد  ←هادیواره رگ  صاف های  اثر بر روی ماهیچه  ←  2COبعضی مواد از جمله  

 افزایش میزان جریان خون در آنها.    ←را باز  

 شود.   ها میرگ   تنگی  باعث←ورود بعضی از مواد مانند یون کلسیم به درون مایعات بدن

افزایش جریان خون درون رگ + افزایش میزان نشت   ←ها  شدن رگ  گشادشود/ سبب  ها و بازوفیل ترشح میاز ماستوسیت  ←هیستامین  

 بیرون خوناب به  
 سازوکارهای 

 انعکاسی  
 برای حفظ 

 فشار  
 سرخرگی  

فرستند تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ و نیازهای بدن در شرایط  های حسی زیر پس ازتحریک شدن به مراکز عصبی پیام میگیرنده 
 های ( گیرنده 2های گردش خون عمومی قرار دارند.دیواره سرخرگ( که در  گیرنده مکانیکی های فشاری )از نوع  ( گیرنده1خاص تامین شود:  

 هستند.  های شیمیایی گیرندهاکسید و یون هیدروژن که از نوع  دیحساس به کمبود اکسیژن و افزایش کربن
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 مفهومی( -متوسط -107)4پاسخ: گزینه  
یا بخشی از آب و مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهان دیگر دریافت  جاد اندام مکنده همه  یابا  همۀ گیاهان انگل  

 کنند. می
 ها:بررسی سایر گزینه

 ( گیاه گل جالیز بدون تولید برگ، قادر به تولید گل است.1

 ؛ یعنی هر گیاه انگل نمیتواند با هر گیاه دیگر ارتباط انگلی برقرار کند.کنندگیاهان انگل تخصصی عمل می(  2

کنند که از نظر نیتروژن فقیرند. در این  اند. ولی در مناطقی زندگی می خوار گیاهان فتوسنتزکننده اهان حشره ( گی3

 ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات، تغییر کرده است. گیاهان برخی برگ 

 

 

 ترکیبی( -متوسط -102)4پاسخ: گزینه  
 کنند. همۀ موارد عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل می

 ها: بررسی سایر گزینه
 شود. هایی در دیواره مویرگ دیده می پوششی مویرگ آنقدر زیاد است که به صورت حفره های بافت  های ناپیوسته فاصله یاخته ( در مویرگ الف

 های کالژن حضور ندارند. ب( در خوناب رشته 

 د. شود( حضور دارنهایی مانند آلبومن )که توسط کبد تولید میها و پروتئینهای دیگر بدن، هورمونای بافت خون( مواد زائد بخشدر خوناب )مادۀ زمینه(  ج

 کنند.  های خونی از غشای پایه عبور نمیمویرگ(  د

 

 جمع بندی همزیستی گیاهان با جانداران

 

 

 

 

 گیاهان با جانوران  

با جانوران گرده افشان     موثر در تولیدمثل گیاهان.   گیاه دارای بو و شهد قوی و رنگ درخشان. 
 )زنبور/خفاش(  

 همیاری 

گیاهان حشره خوار مثل توبره   تأمین مواد مغذی گیاه.  کند. گیاه در مناطق فقیر از نیتروژن زندگی می
 واش  

 شکارچی 

 گیاه در معرض آسیب توسط حشرات، پستانداران کوچک و گیاهان    

 دارزی)نوعی گیاه انگل( است.  

  ها.  درخت آکاسیا با مورچه  حفاظت از گیاه  

در   است.  افشان  گرده  زنبورهای  به  وابسته  آکاسیا  افشانی  گرده 
تولید ترکیب    ←های درخت آکاسیا فصل تولیدمثل و باز شدن گل 

ها و مصون بودن زنبورهای گرده  فراری دادن مورچه  ←شیمیایی 
 افشان.  

 همیاری  درخت آکاسیا با زنبورها   موثر در تولیدمثل گیاهان. 

نوزاد  یاخته  تغذیل  زمان  در  دیدن  آسیب  زمان  در  تنباکو  های 
توجه زنبورهای  کنند که  شکل حشره، مواد فرّاری تولید میکرمی

 کند.   وحشی را به گیاه جلب می

 همیاری  تنباکو با زنبور وحشی   حفاظت از گیاه 

 ها  جایی آنها به پیکر جانوران و جابه چسبیدن بعضی از میوه 

 ها نقش دارند.   های رسیده، در پراکنش دانه جانوران با خوردن میوه

 همیاری  -                                      پراکنش دانه و میوه  

 همیاری  تامین مواد مغذی گیاه به ویژه فسفر   دار  درصد گیاهان دانه   90حدود  گیاهان با قارچ ها 

 رابطه انگلی تامین مواد مغذی آلی و معدنی مورد نیاز گیاه انگل   گیاهان ناتوان در تامین مواد مغذی آلی و معدنی مورد نیاز   گیاهان با گیاهان  

 تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه توسط باکتری تثبیت کننده نیتروژن ) ریزوبیوم +   نیتروژن    بیشترگیاهان با هدف جذب    برخی گیاهان با باکتری  

 سیانوباکتری (  
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 آسان(  – 101)   1گزینه پاسخ:    

 گیری:ی اندازهدقت و خطای وسیله
 نامیم. گیری میی اندازهگیری را دقت وسیلهی اندازه بندِی روی یک وسیلهکوچکترین درجه

برای وسایلی مانند خط کش،   بنابر یک قرارداد کلی،
1
2

 نامند.  گیری میخطای اندازهدقِت وسیله را 

ِی  ی آخرین رقم نشان داده شده و خطا برابر با مثبت و منفی یک واحد از مرتبه )دیجیتال(، دقت برابر با مرتبه توجه: برای وسایل رقمی
 خوانند.   آخرین رقمی است که می

 گیرِی مقابل توجه کنید. رقم حدسی و یا غیر قطعی: به اندازه
 قرار گرفته  4و  3( بین دو عدد Bی کنیم، انتهای میله )یعنی نقطه  Aکش را منطبق بر  اگر صفر خط

  
 
 

-یرقم حدسی و یا غیر قطعی نامیده م  7/3در عدد   7رقم  شود.متر خوانده میسانتی 7/3توانیم بگوییم تقریبا بنابراین به طور حدسی می
 ود.ش

 ، رقم حدسی و یا غیر قطعی است. بندی شده، آخرین رقم سمت راستگیری با وسایل درجهدر اندازه 

 در بیان نتیجه ِی یک اندازه گیری ، هرگز حق ندارید بیش از یک رقم را حدس بزنید.   نکته :
 غیر قطعی و یا مشکوک است. ی مهم: در وسایل دیجیتال )رقمی( آخرین رقم سمت راست، رقم حدسی نیست ولی نکته

 نامیم.های با معنا میکنیم را رقمگیرِی یک کمیِت فیزیکی ثبت میهایی که بعد از اندازهرقم گیری:ی اندازهرقم های با معنا و گزارش نتیجه
         نویسیم.       گیری را به صورِت زیر میگزارِش اندازه  شود.های بامعنا محسوب میرقم حدسی نیز جزو رقم

 گیریی اندازه عدد خوانده شده از روی وسیله = نتیجه گیریی اندازه خطای وسیله

رقم با معنا هستند.    4در این عدد هر    توجه کنیم.     07/30گیری، برای تعیین تعداد ارقام با معنا باید به   ی اندازهدر عدد مربوط به نتیجه

مربوط به رقم   ةاگر این عدد را کنار بگذاریم مرتب  است.( عدد حدسی است.  7آخرین رقم سمت راست در این عدد )که عدد  چنین  هم

متر و یا یک  سانتی  1/0گیری است. بنابراین دقت وسیله برابر با  ی اندازهقبل )که عدد صفر بعد از اعشار است.( مربوط به دقت وسیله

  ( درست است.1نه )بنابراین گزی متر است.میلی

 سخت(  – 101)    2: گزینه پاسخ 

نسبت به  رود، منظور تغییراِت یک کمیت ی آهنگ تغییرات یک کمیت به کار میآهنِگ تغییراِت یک کمیت: در فیزیک معموال وقتی کلمه
 شود.مصرف میگویند آهنگ مصرف انرژی، یعنی مقدار انرژی که در یکای زمان برای مثال وقتی که می زمان است.

  گوییم آهنگ خروج آب از یک لولهمثال: هنگامی که می
lit

min
 است، منظور چیست؟ 240

 شود. لیتر آب از لوله خارج می  240پاسخ: یعنی در هر دقیقه 

 حجم مخزن مخروطی برابر است با:  

                                                                  hrV
2

3
1
= 

 ثانیه آب ریخته شده، برابر است با :   50حجم قسمتی از مخزن که در مدت 

                                                                  1
2

11 3
1

hrV = 

 ثانیه برابر خواهد بود با:  50نسبت حجم محتوی آب به حجم کل مخزن در مدت 

 

 

                                                                  
h

h
)

r

r
(

V

V 1211 = 

cmh 120=

cmh 241 =

1r

r

cm 21 3 4 5

A B



 102صفحه   8مرحله    - پاسخنامه آزمون ماز  دوازدهم پایه    فیزیک 

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

از تشابه مثلث ها می توان نتیجه گرفت که :  
h

h

r

r 11  ، بنابراین خواهیم داشت: =

                                          1
3313111211 125

5
1

120
24

VV)()(
V

V
)

h

h
(

V

V

h

h
)

h

h
(

V

V
===== 

 باشد برابر است با:  حجمی از مخزن که هنوز خالی می

                                                             11112 124125 VVVVVV =−=−= 

 و در نتیجه خواهیم داشت:  ه شود متناسب با زمان بودد مخزن میربا توجه به این که آهنگ خروج آب از شیر ثابت است، حجم آبی که وا

                                                                                                                                              st
t

t

t

V

V
6200

50
124 2

2

1

2

1

2 === 

   سخت( – 101)  3: گزینه پاسخ 
 

 .دهيم مى نمايش )بخوانید ُر (  ρنماد   با  را  آن  و  شود مى ناميده آن  چگالى ، جسم  هر  از  حجم  يکاى  جرم

      :آيد مى  دست  به  زير  رابطه  از  آن  چگالى  باشد،   Vآن  حجم  و   mجسم  جرم اگر
m

V
 = 

 ی از رابطه  tاگر مخلوطی از چند جسم تهیه نموده باشیم، چگالی مخلوط  
                   

.....
mm

.....mm

.....VV

.....VV

.....VV

.....mm

V

M

t

t
t

++

++
=

++

++
=

++

++
==

2

2

1

1

21

21

2211

21

21




 

Mکه   شود.محاسبه می m m .....1 2= + V، مجموع جرم اجزاء و + V V .....1 2= +  ، مجموع حجم اجزاء است.+

 را با هم در یک ظرف بریزیم، خواهیم داشت: Bو   Aاگر دو مایع 

                                       (1           )A Bm mA B A B A B B
A,B A

A BA B A B B

A B

m m m m

m mV V

=+ +   
 = = ⎯⎯⎯→ =  =

+  +  −
+

 

2
2

1
 

 را با هم در یک ظرف بریزیم، خواهیم داشت: Cو   Aاگر دو مایع 

                (2           )
CA −= 3        3

2
51 =+

+
=⎯⎯ →⎯

+

+
=

+

+
=

=

CA
CAVV

CA

CCAA

CA

CA
C,A /

VV

VV

VV

mm
CA 


 

 توان نتیجه گرفت: ( می2( و )1ی )از دو رابطه

  B B
C C

B B

 
= −  = −

 −  −
3 3

1 1
                                                     

                                             B
C

B

 −
  =

 −

2 3
1

         

                                                             آسان(  – 101)  1: گزینه پاسخ 

T A B A A A
T T

BT A B
AA

B

M m m V / V

mV V V
VV

300 2 5 300
3 3

300
4

+  + +
 =  =  =  =

+
++



 

                                         A
A A A A

A

/ V
V / V / V V cm

V

32 5 300
3 3 225 2 5 300 0 5 75 150

75
+

 =  + = +  = = 
+

 

                                                                         
A A

dm
V cm ( ) dm V / dm

cm

3 3 3 3 31
150 150 10 0 15

10
− =  =   =  
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                                                         آسان(  – 101)  2: گزینه پاسخ 

 یم، خواهیم داشت:هن دانش Vبا   اکند راگر حجم هوایی که انسان در مدت عمرِ خود تنفس می 

                                                                              
d h min lit

V y ( ) ( ) ( ) ( )
y d h min

365 24 60 5
60

1 1 1 1
 =     

                                             V ( / ) ( / ) ( ) ( lit)1 2 1 16 10 3 65 10 2 4 10 6 10 5 =         

                                 V ( ) ( ) ( ) ( lit) lit V lit2 2 1 2 1 8 810 10 10 10 10 10 10         

  کی ز یدر ف یمرتبه بزرگ  نیخمت 
تعداد  ای  ن،یها، جرم جو زم انوسیجرم آب اق هان،یتوان تعداد کهکشان ها و ستارگان ک یکه چگونه م  د ی ا  دهیتاکنون از خود پرس ای آ 

تعداد  ای  د؟زن یشخص در طول عمرش م کی را برآورد کرد که قلب  ییتوان تعداد ضربان ها یچگونه م ا ی را برآورد کرد؟   نیزم ی درختان رو
را برآورد  یلوگرمیک  ۶۰فرد  کی در بدن  ژنیاکس ی توان تعداد اتم ها یچگونه م ای زد؟  نیتوان تخم یشخص را چگونه م  کی سر  ی موها
 کرد؟ 
  یحت  ای ( را در علم یبی )تقر قیدق ر یهرچند غ ی ا  اندازه می دار از یوابسته به آن ن ی ها ت یموضوع و کم ک ی شناخت بهتر  ی اوقات برا یبرخ 
  ز یروزمره ن ینه تنها در علم، بلکه در زندگ  نی. تخممیکن  یبرآورد استفاده م ای  نیتخم ندی کار از فرا  ن ی ا  ی . برامی روزمره خود به کار ببر  یزندگ 

 از مسائل است.  یدر حل برخ  ی دیمف وشر 
 

 : میکنیاستفاده م نیاز تخم ر ی معموال در موارد ز
 . نداشته باشد یچندان   تیها، اهمدقت باال در محاسبه -1
 . مینداشته باش قیدق ی ها محاسبه ی برا  یزمان کاف  -2
 در دسترس نباشد.  از،یمورد ن ی هااز داده یبخش ای همه  -3

 

 ی مرتبه بزرگ  نیتخم
  ی ها ارجاع به توان ی اغلب برا  ،یبزرگ ه ِی شود. عبارت مرتب یم دهینام یمرتبه بزرگ  نیدارد، تخم ی ادی کاربرد ز  کی زیکه در ف  نیاز تخم ینوع 
مرتبه  نیشود. الزم است توجه شود که در حل مسئله ها به روش تخم یم انیب ۱۰از  یبه صورت توان  ز ین جهینت را ی رود، ز یبه کار م ۱۰

 ،یزرگ مرتبه ب نیمتفاوت باشد. در تخم یدو مرتبه بزرگ  ای  کی مسئله،  یپاسخ، با پاسخ واقع یاوقات ممکن است مرتبه بزرگ  یبرخ  ،یبزرگ 

nxی)علم ی ابتدا همه اعداد به صورت نماد گذار 10 )میکن  یمه استفاد ر ی شوند و آنگاه از قاعده ز ی نوشته م : 

x1اگر  5   باشد، در این صورتx ~10 x5و    اگر  =1 10    باشد، در این صورتx ~ 110 

 آسان(  – 102)  4: گزینه پاسخ 

Kی انرژی جنبشی )با توجه به رابطه mV21
2

  (داریم :                                                                                                         =

                                                                                     22
1

2
111 1642

2
1

2
1 4121 mV)V(mKVmK

VV,mm
==⎯⎯⎯⎯ →⎯=

== 

                                                                                 22
2

2
222 2736

2
1

2
1 3262 mV)V(mKVmK

VV,mm
==⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=

== 

                                                                             22
3

2
333 5463

2
1

2
1 6333 mV)V(mKVmK

VV,mm
==⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=

== 

                                                                          22
4

2
444 488

2
3

2
1

2
1 851 44 mV)V(mKVmK

VV,m/m
==⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=

== 

Kبا توجه به مقدارهای فوق خواهیم داشت :   K K K1 2 4 3   

 ( درست است.4ی )(  نادرست هستند و فقط گزینه3( و ) 2(، )1های )های مربوط به گزینهبا توجه به نامساوی باال، رابطه

 آسان(  – 102)  2: گزینه پاسخ 

 انرژی جنبشی:ای رابطه مقایسه

K m V
( )

K m V
=  22 2 2

1 1 1 
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اتومبیل در لحظه   ماند، در نتیجه انرژی جنبشیباقی می   آندرصد25ِیابد،   می  درصد کاهش    75هنگامی که انرژی جنبشی جسم،  

 اتومبیل  است. اولیه یِ درصد انرژی جنبشیِ  25برخورد با مانع، 

                 

                                                                                                                              2
1

2
212 2

1
4
1

2
1

100
25

mVmVKK == ⇒        

                              V km/h m/s m/s
/V V V V V m / s V / m / s 

1
90

90 252 2 3 6
2 1 2 1 2 2

1 1 1
25 12 5

4 2 2

= = =

=  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ =→ =  

         متوسط(  –  102)    3: گزینه پاسخ 

 ِی ثابتنیرو یک كار
 ِی ثابت كار نيرواین نیرو کار انجام داده است و مقدار   گوییم،ی اثر خود شود در این صورت میباعث جا به جا شدن نقطهثابتی  اگر نیروِی  

(F) دريك جابه جايي( مانندd)شود.مي محاسبهزير  ه ِی طبق رابط 

 
 

                W F d=    W Fd.Cos=  
 

 شود.نشان داده مي J شودو بانيوتن متر است كه ژول ناميده مي ( SI)كار در   يكاي 
 . اي يا عددي استتذكر: كار يك كميت نرده

 .باشدبرابر با مجموع كار نيروهاي وارد برآن جسم مي ، برايند وارد بريك جسم كار نيروِي نكته:  

F
net

                             : برايند نيروها   
F F F
net

W W W ...
1 2

= + +                 .
net

F F F ...1 2= + + 

 :انرژی جنبشی
 آيد. مقدار آن از رابطه زير به دست ميباشد و نوعي انرژي است كه يك جسم متحرك دارا مي

m  جرم جسم :              v             سرعت جسم :k  انرژي جنبشي جسم :               K mV
1
2

2=                                

 :انرژی جنبشی –کار   ۀقضی
                                                                                    است.  جسم برابر كار نيروي برايند واردبر يك جسم با تغییرات انرژي جنبشي 

                                                        ( )
F
net

m V VW = −
2 1

1 2 2
2

یا   
F
net

KW = 

 نرژیِ جنبشی داریم: ا -کار ةبا توجه به قضی 

                                                  22222 125
2
1

2
1

mV)V-)V((m)V-V(mK-KW ACACAC ====  

                                                    22222 835
2
1

2
1

mV))V(-)V((m)V-V(mK-KW BCBCBC ==== 

                                                                                                                    51
2
3

8
12

2

2

/
mV

mV

W

W

BC

AC === 

 ها برابر است با:  جاییاز آن جایی که نیرو ثابت بوده و حرکت بر روی خط راست است، کار نیرو در این جابه

                                                                                     cosdFW ACnetAC cosdFWو            = BCnetBC = 

                                                                        AC AC
BC

BC BC BC

W d
/ d m

W d d

24
1 5 16=  =  =   
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 آسان(  – 102) 3: گزینه پاسخ 

  كار نيروي وزن 
  دهد، نیروی وزن )گرانشی زمین(  هنگامی که یک جسم تغییر ارتفاع می

  یابد ارتفاع جسم کاهش میدهد. هنگامی که بر روی جسم کار انجام می
 باشد. )در شکِل الف، کار نیروِی وزننیروی وزن در جهت جابه جایی می

  است.( و کار نیروی وزن در این وضعیت مثبت است.   mghبرابر با  
 یابد)در شکل ب(، نیروی وزن در خالِف  هنگامی که ارتفاع جسم افزایش می

 است.  mgh– نیروِی وزن در این وضعیت برابر باجایی بوده و کاِر جهت جابه
 ی شروع و پایان بستگی دارد.نقطه اختالف ارتفاع دوته: کار نیروی وزن، به مسیِر حرکت بستگی ندارد و فقط به كن

 W mg(h h )
ن وز

−= −
2 1

   

 

 انرژي پتانسيل گرانشي 
 شود.مقابل تعیین مي هنهفته است و مقدار آن از رابطنوعي انرژي است كه در يك جسم باتوجه به وضعيت آن، درآن 

U mghg = 
h مانند زمين(       پتانسیل: ارتفاع مكان نسبت به مبدأ(                                               
gشتاب گرانش :             Uانرژي پتانسيل گرانشي : 

به همین دلیل ممکن انرژی پتانسیل گرانشی نسبت به یک مبداء یک مقدار  انتخاب مبداء اختیاری است.تذکر: در محاسبه انرژی پتانسیل 
 ونسبت به مبداء دیگر، مقدار دیگری داشته باشد. 

 . انرژي پتانسيل گرانشي جسم برابراست توان نشان داد كه كار نيروي وزن با منفي تغییر ميتذکر: 

   h1 ارتفاع در وضعيت اول :         h2 ارتفاع در وضعيت دوم :            mgW U (h h )
g وزن

−= − = −
2 1

 

UΔWmgیعنی:   کار نیرویِ وزن همواره برابر با منفی تغییرات انرژیِ پتانسیلِ گرانشیِ جسم است. -=  

mgWبنابراین خواهیم داشت:   U+   ( درست است.3و گزینه یِ ) =

 انرژی جنبشی کار کل برابر با تغییرات انرژی جنبشیِ جسم است.   -ی کار( درست نیست، چون طبق قضیه1ی )گزینه

 متوسط(  – 102)  4: گزینه پاسخ 

و   K1و   U1به ترتیب با   h1و در  ارتفاع   Kو   Uاگر انرژیِ پتانسیل گرانشی و انرژی جنبشیِ جسم را در سطح زمین به ترتیب با  

1122داریم:  مکانیکی با توجه به پایستگی انرژی ،  نشان دهیم K2و   U2به ترتیب با   h2در  ارتفاع   KUKUE +=+=    

Uبا توجه به این که   K1 Uو   =12 K2 23= 

                                                                           U K , U K
U K U K U U U U U U

= =
+ = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  =1 1 2 22 3

2 2 1 1 2 2 1 1 2 1
1 1 4 3
3 2 3 2

 

                                                                          

                                              ی دو رابطه ی فوق خواهیم داشت:با مقایسه
8
9

3
4
2
3

1

2

1

2 =⎯⎯ →⎯= =

h

h

U

U mghU 

                                                                                                                                     
h

h

2

1

9
8

=                                                                  
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 آسان(  – 102)  4: گزینه پاسخ 

F1فقط قسمتی از نیروهای  

→

F2و   

→

مسیر حرکت عمود هستند   دهند و قسمتی از نیروها که برکه در راستای حرکت هستند کار انجام می 

i50کارشان صفر است. بنابراین فقط نیروهای  
→

   ،i10
→

i50دهند. کار نیروی و اصطکاکِ جنبشی بر روی جسم کار انجام می−
→

مثبت 

i10)چون در جهت حرکت است.( و کار نیروهای 
→

 و اصطکاکِ جنبشی منفی است.  −

 انرژی جنبشی داریم:                                                                     -ی کارطبق قضیه

                                                                              

)VV(m)f(KWWW k
fii

22

2
1

61050
1050

−=−−=++ →→
−

→  

                                                                                                     
k k( f ) ( ) f N2 21

40 6 8 3 34
2

 −  =  −  = 

                                                   متوسط( –  102)       4: گزینه پاسخ 

 واهد بود که مقاومت هوا و اصطکاک وجود نداشته باشد و ها زمانی خبیشینه تندی جرم

 فقط تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی به جنبشی صورت گیرد.

 اگر مبداء سنجش انرژی پتانسیل را وضعیت اولیه در نظر بگیریم، بیشینه تندی 

 .آزاد شود  2mها زمانی خواهد بود که تمام انرژی پتانسیل جرمجرم

 ر تدر این صورت میله در راستای قائم قرار داشته و جرم سنگین

 ی مسیر قرار دارد.ترین نقطهدر پایین

 یابد. کاهش می gR.m2یبه اندازه 2mانرژی پتانسیل گرانشی جرم 

 ( به صورت انرژی پتانسیل گرانشی در آن gR.m1ی بخشی از این انرژی )به اندازه

 شود.ذخیره شده و بقیه به صورت انرژی جنبشی دو جسم تبدیل می

 ی طول کمان طی شده چون شعاع دوران دو گوی با هم برابر و در مدت زمان معین،

 داشت:دو جسم با هم برابر است، در نتیجه تندیِ حرکت دو گوی با هم برابر است.بنابراین خواهیم 

                                  2
1

2
111

2
11

2
2212 2

1
5

2
1

5
2
1

2
1

VmVmgR.mgR.mVmVmgR.mgR.m +=−+=− 

                             V m / s
2 6
3

 = 
3
8

32010434 222
11 === VV/VmgR.m 

 سخت(  – 102)  1: گزینه پاسخ 

حرکت آونگ مطابق شکل مقابل است. اگر هیچ نیروی اتالفی نباشد، آونگ در هر طرف تا 
گردد. بازهم در اینجا انرژی پتانسیل از  شود و دوباره برمییک ارتفاع باال رفته، متوقف می

عنوان مبدأ پتانسیل گرانشی  ترین نقطه مسیر را بهنوع گرانشی است. بهتر است پایین
سازد، ارتفاع گلوله  می 𝛉که نخ با راستای قائم زاویه  این صورت، هنگامی انتخاب کنیم. در 

  آید:صورت زیر به دست می ترین نقطه بهآونگ از پایین
𝐡 = 𝐋 − 𝐋 𝐜𝐨𝐬𝛉 ⇒ 𝐡 = 𝐋(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬𝛉) 

 کند. در مسیر حرکت، سه نیروی وزن، کشش نخ و مقاومتِ هوا  بر گلوله اثر می

 نیرویِ کشش نخ بر مسیر حرکت عمود بوده و بنابراین کار نیروی کشش نخ صفر است.

 انرژی جنبشی، خواهیم داشت:-یِ کاربا توجه به قضیه

                       )VV(mWBA.mgKWW ABairairmg

22

2
1

−=+=+ 

                                          )VV(mW)AOBO(mg ABair

22

2
1

−=+− 

R

VV =2

1m 12 5mm =
O

VV =1

R

→

i

→

j

O

A

B

60 cml 80=

A

37

B

l
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                                 )VV(mW)cos(cosmgl ABair

22

2
1

6037 −=+−  

                            )(/W)//(// air

22 1240
2
1

5080801040 −=+− 

                                            airW / J0 36= −   60960 /W/ air =+ 

   آسان( – 102) 4: گزینه پاسخ 

 *بازده:
مثال مقداری از عنوانشود. بههای تلف کننده انرژی، تمام انرژی ورودی به سامانه، به انرژی موردنظر تبدیل نمیبا توجه به وجود نیروی 

شود و مقداری از طریق گرم شدن اجزای موتور و همچنین  سوختن بنزین در موتور اتومبیل، صرف حرکت دادن اتومبیل میانرژی حاصل از 
 دهد.ها را نشان میرو این تبدیل انرژی واره روبهطرح  شود.کننده موتور تلف میسیستم خنک

 رودی.شده برابر است باانرژی ومجموع انرژی خروجی)مفید( و انرژی تلف نکته: 
 

 *تعریف بازده: 
آید:                                                                                                ضریب شود، درصد بازده به دست می  100گویند که اگر در عدد نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی را بازده می

 𝐑𝐚 =
انرژی خروجی

انرژی ورودی 
× 𝟏𝟎𝟎 =

𝐏مفید

𝐏 ورودی
× 𝟏𝟎𝟎 

  

                                                    شود. کار مفید به صورت انرژی پتانسیل در مجموعه ذخیره می

                                                                                                            J)(gh.MUW goutکل 1800002010805500 =+=== 

kww                                           توان مفید                                                                       
t

W
P out

out 1212000
15

180000
==== 

100                                                              با توجه به تعریف  بازده داریم:   
12

80100 ==
tt

out

PP

P
Ra 

                                                                                                         tP kw15 = 

 آسان(  – 103)  2: گزینه پاسخ 

تر از سطح  ها پایینهای آب و روغن بیشتر است سطح آبِ درون لولههای آب از دگر چسبی بین مولکولچون هم چسبی بین مولکول

 ها متفاوت خواهد بود. سطح آب در درون لولهها متفاوت است گیرد و چون قطر لولهآب درون ظرف قرار می

 چسبی: هم
اين نيرو ،نوعي نيروي . شودناميده مي هم چسبی شود  كه باعث قرار گرفتن آنها در كنار يكديگر مي  مادههاي يك ي بين مولكولنيروي جاذبه

 الكتريكي است.
 :و به ازای   .اين نيرو همواره سعي دارد كه سطح مايع را به كمترين برسانداست هم چسبی علت كروي بودن قطره ها ي مايع وجود  نكته

 یک حجِم معین ، کمترین سطح ، سطح کروی است. 
 :دماِی یک مایع باعث کاهش نیروی هم چسبی می شود. افزایشنكته 

 دگرچسبی:
به هم  ِی مختلف اين نيرو سبب چسبيدن دو يا چند ماده نامند.مي دگرچسبیرا نيروي  ِی مختلف هاي دو مادهي بين مولكولجاذبهيروي ن

 شود.مي
 

 دگر چسبی  تميز ريخته شود چون نيروي ِی تذكر : اگر مايعي مانند آب روي يك شيشه 
 مشاهده ، است  بيشتر  آبهاي بين مولكول هم چسبیشيشه از نيروي  بين آب و

 گوییم آب  در اين صورت مي  چسبند،شود كه مولكول هاي آب به شيشه ميمي
 اگر مايعي مانند جيوه روي شيشه ريخته شود چون نيروي و كند. شيشه را تر مي

در اين صورت مي  . چسبندهاي جيوه به شيشه نميمولكول، بين شيشه وجيوه بيشتر است دگرچسبی هاي جيوه از چسبندگي بين مولكول
 .كندنمي گوییم جيوه شيشه را تر 

 شیشه

 جیوه آب
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cm4
cm5

cm8

 
 چسبد وباشد در اين صورت آب به شيشه نمي شيشه چرب  سطحِ تذكر: اگر 

 ي چرب به صورت مقابل است.شكل قرار گرفتن آب روي شيشه
  

  : خاصیت مویینگی
ي مویین شود.اگر چند لولهناميده ميهاي با قطر بسيار كم( خاصيت مویینگي هاي مویین ) لوله هايي مانند آب از درون لولهاال رفتن مايعب

 ها به صورت مقابل خواهد بود. اي با قطرهاي متفاوت را درون آب وجيوه قرار دهيم شكل قرار گرفتن آب وجيوه درون لوله شيشه
   
 
 
 
 
 
 
 
 

   
های های آب است در نتيجه مولکولبين مولکول چسبی هم بيشتر از نيروِی  ی مویین )شيشه(لوله های آب وبين مولکول  دگرچسبینيروِی 

ی مویین از طرف سطح داخلی لوله .شوددرسطح آب فرو رفتگی ايجاد می شوند وآب به طرف باالي سطح داخلی لوله مویین کشيده می
 شود.ه مویین میدرلول اين نيرو باعث باال رفتن آب .شودمطابق شکل به آبی که با لوله در تماس است وارد می Fنيروی 

 متوسط(  – 103)  3: گزینه پاسخ 

 مساحت ورقه ی به کار رفته را تعیین کنیم. برای این کار باید   کنیم.ی به کار رفته را محاسبه میابتدا حجم ورقه

 ی به کار رفته برابر خواهد بود با : مساحت کل ورقه نشان دهیم،   cو   a   ،bاگر ابعاد مکعب را با حروفِ 
218485845422 cmS)()bcacab(S =++=++= 

 

 

 ی به کار رفته برابر است با : نشان دهیم، حجم ورقه dاگر ضخامتِ ورقه را با 

                                                                                                                              346250184 cm/d.SV === 

kg/grVmی به کار رفته برابر است با:                                            جرم ورقه 230230465 ====       

در این صورت   تواند بر سطح وارد کند هنگامی است که بر روی کوچکترین سطح خود قرار گیرد.بیشترین فشاری که وزن مکعب می

 خواهیم داشت:                                                                                  

                                                                       P Pa1150=         
41054

32
−

=


==⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=

==

)(

/

ab

mg
P

A

F
P

abAA,mgF min 

 

 

 

 

 

 

 

 هجیو آب
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 متوسط(  – 103)  4: گزینه پاسخ 

جسمی که درون مایع قرار اگر مایع، ساکن باشد این نیرو بر سطح    .کنندها قرار گیرد نیرو وارد می  مایعات بر هر جسمی که درون آن
 دارد عمود است.

 شود. توان گفت که بر هر سطحی که درون مایع باشد فشاری وارد میبنابراین می

 

 

 

 ، نیروهای وارد بر آن، عبارتند از:ددر نظر بگیری  شاره را، در درون  hشاره به ارتفاِع از  بخشی

W)وزن این بخش از مایع   mg)= نیروی وارد بر سطح باالیی از طرف مایع ، 

)APF( 11 )APF(و نیروی وارد بر سطح پایینی از طرف مایع  = 22 =. 

Fدر حالت تعادل داریم:  F w P A PA mg2 1 2 1= +  = + 

Vو حجم استوانه را با  اگر چگالی مایع را با  Ah=  :نشان دهیم، داریم 

                                                    Ah.V.m
V

m
 ===                     

                            :در نتیجه خواهیم داشت 
P A PA .Ahg

P P gh

2 1

2 1

= +

= +
 

  .شودی زیر تعیین میاز رابطه hی درون یک مایع ساکن با اختالف ارتفاع نکته: اختالف فشار دو نقطه

                                                                                                        AB ABP g. h =   

                                                     hhgPPhgP =−=−= 12000450005400012 ..  

                                                              cmhhcmmh    95752075750 22 ==−== / 
 متوسط(  – 103)  4: گزینه پاسخ    

PghPی ها  از رابطهظرفتهفشار کل در   += ونیروی وارد بر ته ظرف برابر خواهد بود با: شود.تعیین می   

A)Pgh(PAF +== 
 در نتیجه خواهیم داشت:

      
213

3333

2222

1111

6 1200

4 1000

51000

FFF

)(PA)Pgh(F

)(PA)Pgh(F

)(P A)Pgh(F










+=+=

+=+=

+=+=
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Ah
25cma =

225cmA =

Bh1

Bh2

 سخت(  – 103)  2: گزینه پاسخ 

 در قسمت پایین و   Aاست، بنابراین مایع  Bبیشتر از چگالی مایع  Aچگالی مایع  

 حال باید ارتفاع ستون هر مایع را تعیین کنیم. گیرند.در قسمت باال قرار می Bمایع 

 کنیم. برای این کار ابتدا حجم هر مایع را محاسبه می

                                                        3100
200

2 cmV
VV

m
A

AA

A

A ===    

                                                                 cmhhh.aV AAAA 205100 === 

                                                          3200
300

51 cmV
V

/
V

m
B

BB

B

B ===    

3                               گیرد برابر است با:  که در قسمت باریک قرار می  Bحجمی از مایع  
1111 2555 cmVVh.aV BBBB === 

3                                       گیرد برابر است با:   که در قسمت پهن قرار می Bحجمی از مایع 
12 17525200 cmVVV BBB =−=−= 

cmhhh.AV                                   گیرد برابر است با:    که در قسمت پهن قرار می Bارتفاع مایع   BBBB 725175 2222 === 

cmhhh                                                             برابر خواهد بود با:            Bکل ارتفاع ستون مایع   BBB 127521 =+=+= 

 اختالف فشار هوای آزاد باالی مایع و مایع در ته ظرف برابر خواهد بود با:  

                     
B BA AP .g.h .g.h / / P pa / pa32000 10 0 2 1500 10 0 12 4000 1800 5800 5 8 10 = + =   +   = +  = =    

 سخت(  – 103)   3: گزینه پاسخ  
 

 ی کوچک درسنامه
اگر بخواهیم فشار ناشی از ستون یک مایع بر حسب پاسکال را به سانتی متر جیوه تبدیل کنیم ، کافی است فشار ناشی از ستون این مایع را 

 با فشار ناشی از ستون جیوه ی مورد نظر مساوی قرار دهیم. 

                                                                                       
L Hg L L Hg Hg L L Hg Hg

P P gh gh h h=   =    =   

 کنیم. ی زیر استفاده می برای این کار از رابطه کافی است ابتدا ستون دو مایع را تبدیل به ستونی از جیوه نماییم،

           cm/hh//hh HgHgHgHg 25161320850 === 11111  

              Hg Hg Hg Hg
h h / h h cm2 34 13 6 5 =    =   =2 2 2 2 2    

                      A B C Hg CHg
P P P h P h P /1 1 25 76 5=  + = +  + = +2 

                                          CP / cmHg79 75 =   
 سخت(  – 103)  4: گزینه پاسخ 

 وی وزنِ جسم )رو به پایین(، نیروی شناوریکند. نیر(، بر جسم سه نیرو اثر می2در شکل )

 از طرف مایع )رو به باال(، نیروی کشش نخ )رو به باال(. 

 توان نتیجه گرفت که نیروی وزن با مجموع دوبا توجه به این که جسم در تعادل است می

 نیروی شناوری و کشش نخ برابر است، بنابراین نیروی وزن از نیروی شناوری بیشتر است. 

 شود و چون نیروی وزن از نیروی شود نیروی کشش نخ حذف میهنگامی که نخ پاره می

 شناوری بیشتر بوده است برایند نیروهای وارد بر جسم رو به پایین بوده و در نتیجه ابتدا

 حرکت جسم تندشونده رو به پایین خواهد بود. 

 های تواند حالت رت مییابد در این صوتر رفتن جسم نیروی شناوری افزایش میبا پایین

 تواند همواره به صورت اگر چگالی جسم از چگالی مایع بیشتر باشد می  مختلفی روی دهد 

 رود. تندشونده پایین می

ای که تمام جسم درون مایع قرار بگیرد نیروی وزن از نیروی شناوری بیشتر بوده و  اگر چگالی جسم با چگالی مایع برابر باشد تا لحظه

گیرد چون نیروی وزن جسم با نیروی  ای که تمام جسم درون مایع قرار میت جسم ابتدا تندشونده خواهد بود و از لحظهبنابراین حرک

cm 34
M

••
AB

C2h
cmh  20=1

•

)( 1 )( 2

N8 N2
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اگر چگالی جسم از چگالی مایع کمتر    کند. شود برایند نیروها صفر شده و جسم با تندیِ همان لحظه در مایع حرکت میشناوری برابر می

 کند. ه و سپس در سطح مایع نوسان می باشد ابتدا تندشونده پایین رفت

 متوسط(  – 103)  2: گزینه پاسخ 

 نامند. گذرد را آهنگ شارش میشاره: مقدار حجمی از شاره که در یکای زمان از یکای سطح می شارش  آهنگ
 که  دهد می نشان  را  ای شاره یکنواخت  شکل مقابل جریان

 Aمقطع   سطح  با ای لوله درون  است و  حرکت  در  vتندی  با
 طولی از مایع  tکند، فرض کنید در مدِت عبورمی لوله  این

 بگذرد، در این صورت حجِم   Aاز سطح مقطع    Lی به اندازه 
 عبور کرده است برابر خواهد بود با                       Aمایعی که در این مدت از 

 طول ستون عبوری × مساحت مقطع = حجم مایع عبور کرده 
 با توجه به تعریِف آهنگ شارش خواهیم داشت:  برابر با حجم مایع عبوری خواهد بود.  ALدر نتیجه 

                                                                                  
AL

t
 آهنگ شارش شاره =

می دانیم که مسافت طی شده در یکای زمان ، همان ُتندی است، یعنی 
L

v
t

 تندی مایع است، بنابراین خواهیم داشت:    =

                                                     AV= آهنگ شارش شاره 
 در .است حرکت  در  متفاوت،  مقطع  دو سطح  با ای لوله در  که  دهدمی نشان  را  ای الیه جریان اب ای شکل مقابل شاره  :پیوستگی معادلۀ 
 .گذرد می لوله  دلخواه مقطع  سطح  هر از  شاره، از  جرم و حجم یکسانی  یکسان،  زمان  مدت  در  و  پایا حالت 

 
 

               2211 LA=LA 
 
 
 
 
 
                        :شود می بیان زیر رت  به صو  که  یافت دست  ناپذیر تراکم ِی  شاره برای  معادله پیوستگی به توانمی سادگی  به  موضوع،  این از

                                                                                                 2211 VAVA = 

نشان دهیم خواهیم داشت       D2و D1توجه :  اگرقطر مقطع ها را با  
V D

VD V D ( )
V D

2 2 22 1
1 1 2 2

1 2

=  = 

 

ابراین خواهیم  با آهنگ شارش خروجی از محل انشعاب برابر است، بن  با توجه به پایستگی جرم، آهنگ شارش ورودی به محل انشعاب

                        داشت:                                                                                                                        

                                                                           332211 AVAVAV += 
 ها متناسب است،ها با مجذور قطرِ لولهبا توجه به این که مساحت مقطع لوله

 :توان نتیجه گرفتمی

                                                            31 AADA
DD 43212 =⎯⎯⎯ →⎯

= 

         V V ,A A
VA V A V A V A V A V A V A V A

2 4 8 7= =
= + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  =1 13 3

1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

                                         
V A

V A

8
7

 =1 1

2 2

    
33

33

22

11

AV

AV

AV

AV

7
8

= 

)( 1

)( 2

)( 3

AL

v
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)( 2)( 1

C
10 C

60

 آسان(  – 104)  4: گزینه پاسخ 

هر چه جرم جسم بیشتر   ظرفیت گرمایی یک جسم برابر با مقدار گرمایی است که باید یک جسم بگیرد تا دمای آن یک درجه تغییر کند.

 ی یک درجه، باید گرمای بیشتری به آن داد، بنابراین به جرم جسم بستگی دارد.تغییر دمای آن به اندازهباشد برای 

 آسان(  – 104)  1: گزینه پاسخ 

32های فارنهایت و سلسیوس به صورت   بندی ی بین درجهرابطه
5
9

+=F .است 

 است. =T+273صورت  های کلوین و سلسیوس به بندی ی بین درجههم چنین رابطه

 ی سوال خواهیم داشت: با توجه به داده

                            CF
F

6032
15
8

32
15

2735
32

5
9

3
7

32
5
9 3

7

===
−

+=⎯⎯ →⎯+=
=

 

 بنابرین خواهیم داشت: است. =T+273های کلوین و سلسیوس به صورت بندی ی بین درجههم چنین رابطه

                                                                T K333=   27360+=T    273+=T 
 

 سخت(  – 104)  1: گزینه پاسخ 

 *انبساط ظاهری: 
مقداری مایع بریزید و سپس ظرف را به آرامی گرم کنید تا مایع نیز به همراه ظرف گرم شود، آن چه به عنوان اگر درون ظرف مدرجی 

افزایش حجم مایع روی درجه بندی ظرف مشاهده می کنید، انبساط واقعی مایع نیست زیرا ظرف نیز انبساط پیدا کرده است و انبساط 
  واقعی مایع از رابطة زیر به دست می آید: 

∆𝐕واقعی  مایع = ∆𝐕 ظاهری مایع + ∆𝐕ظرف 

 شود.تغییر حجم ظاهری مایع برابر است با تغییرات مقدار نشان داده شده روی ظرف مدرج و یا آن چه از ظرف ُپر، لبریز می

 ته است. بیرون ریخ cm326مایع در نهایت تمام حجم نهاییِ ظرف را اشغال کرده و عالوه بر آن به مقدار 

 جم اولیه و ح و mV2و  mV1اگر حجم اولیه و نهاییِ ظرف را به ترتیب با  

 و حجم مایع بیرون ریخته شده را nV2و nV1نهاییِ مایع را به ترتیب با  

 خواهیم داشت:  نشان دهیم، Vبا 

 

                                                                                         

 

 

n m n n m mV V V V ( ) V ( ) V2 2 1 11 1 = +  +  = +  + 
 

و  (2) نشان دهیم، با توجه به این که ضریب انبساط سطحی فلز دو برابر ضریب انبساط طولی آن   اگر ضریب انبساط طولیِ ظرف را با  

 (، خواهیم داشت:                                        3ضریب انبساط حجمی فلز سه برابر ضریب انبساط طولی آن است )

                                                                                                                                m ( ) 5 53 3
2 4 10 6 10

2 2
− − =   =   =  

                                                                                                        n( ) ( ) V59801 50 10001 6 10 50−  +  = +   + 

                                                                                                                           26100350980980 +=+ n 

                                                             n
K

3 1
10− =     49490004950980 == nn  
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 متوسط(  – 104)  3: گزینه پاسخ 

 تغییرِ دمایِ دو جسم یکسان است. چون دمایِ اولیه و نهایی دو کره یکسان است، بنابراین 

3برابر است با:    Aی حجم کره

3
4

AA RV = 

 برابر است با:     Bی ی موجود در کرهنشان دهیم، حجم ماده BR2و   BR1را به ترتیب با   Bیِ  اگر شعاع داخلی و خارجیِ کره

B B BV (R R )3 3
2 1

4
3

=  −                                                                                                                                             

                                                                                     A A

B B B

V R

V R R ( )

3 3 3

3 3 3 3 3 3 3
2 1

20 20 8
20 10 10 2 1 7

= = = =
− − −

 

برابر  A فلزِحجمِ 
7
8

برابر A  مِ فلزِر، بنابراین جبا هم برابر استدو فلز چگالیِ است، از آن جایی که  Bحجمِ فلزِ  
7
8

 است   Bمِ فلزِ رج 

                                                   A

B

Q

Q
=
8

10
     ( )

( )
A A A A A

B B B BB

Q m c Q
Q mc.

Q m c Q

8 350

7 500


=  =    =  


 

 آسان(  – 104)  1: گزینه پاسخ 

 فقط مورد )پ( نادرست است.

کنند و این فرایند ناشی از کاهش چگالی  های سرد شاره رو به پایین حرکت میرو به باال و قسمتهای گرم شاره  درپدیدة همرفت قسمت

تر ها بزرگتر باشد، افزایش حجم براثر افزایش دمای یکسان، بیشحجمی شارهشاره بر اثر افزایش دماست. بنابراین هرچه ضریب انبساط  

   شوند. تری ظاهر میهای همرفتی به سهولت بیششودو جریانو کاهش چگالی بیشتر می

 آسان(  – 104)  3: گزینه پاسخ 

گرمایی که آب   باشد.گراد می صفر سانتیبنابراین دمای نهایی    مخلوط آب ویخ خواهیم داشت.،  چون فقط نیمی از یخ ذوب شده است

Cدهد تا به آب  میاز دست اولیه 
 برابر است. تا نیمی از آن ذوب شود گیردمیاولیه با گرمایی که یخ  تبدیل شود 

                                                    2
1 2w i F

m
Q Q Q m m= +    =   +   54000 19/5 2000 20 3/4 10

2
 

                                                                                
m

m
=
35
13

1

2

+= 221 mmm 1700004000078000       

 آسان(  – 104)  4: گزینه پاسخ 

یِ آبِ موجود در چاله از دست داده تا به یخ  باقیماندهمقدار گرمایی که باعث شده تا بخشی از آب تبخیر شود از گرمایی که از بخشِ  

و جرم کل آب اولیه را   imو جرم یخ موجود در چاله را با    Vmتبدیل شود تامین شده است. اگر جرم مقدار آبی که تبخیر شده را با  

 داشت:                                                        نشان دهیم خواهیم   Mبا   

                                                          =−−=−=+ FFVFFFVVFV LmL)mM(LmLmQQ 

                           880
680
600

80600
600

/
cc

c

M

mF =
+

=        
FV

VF
FVFV

LL

L

M

m
)LL(mML

+
=+= 

                                                                                                                                         Fm

M
100 88 = 
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 متوسط(  – 104)  2: گزینه پاسخ 
 

PVبا توجه به قانون گازهای کامل داریم   nRT= 

P     فشار گاز :V      حجم گاز :T دمای مطلق گاز : 

(  داریم : m( و جرم گاز )Mجرم اتمی)( و nی بین تعداد مول)هم چنین با توجه به رابطه
m

n
M

=  

در نتیجه خواهیم داشت:                                                                                
ثابت

M

R

mT

PV
RT

M

m
PV ===

              
                                                                                                                                                                    

11

11

22

22

Tm

VP

Tm

VP
=

 
 2Pو  2mفشار و دمای مطلق گاز باقیمانده را به ترتیب با   ،جرم  و 1Tو   1Pو  1mفشار و دمای مطلق گاز اولیه را به ترتیب با،  اگر جرم 

 داریم: با توجه به ثابت بودن حجم گاز اولیه و گاز موجود در مخزن  )حجم مخزن( بنامیم،  2Tو  

kg/m
m

/

Tm

P

Tm

P
23

4004
2

300
21

2
211

1

22

2 =


=


= 

   جرم خارج شده برابر است با: 
kg//-m-mm 8023421 === 

                                                                         
m

%
m1

100 20


 20     یا =
4

80

1

/
/

 m

m
==

 

 

 مفهومی( –متوسط  – 111)  3پاسخ: گزینۀ  

 ی ایجاد بار الکتریکی در اجسام:هاروش
 .شودی م. تماس: در اثر تماس یک جسم باردار به یک جسم خنثی، مقداری از بار الکتریکی جسم اول به جسم خنثی منتقل 1
 .شودیماندازه و ناهمنام در دو جسم ایجاد . مالش: در اثر مالش دو جسم به یکدیگر، دو بار هم2

. در این جدول مواد  شودیمبر اساس جدولی موسوم به سری الکتریسیتۀ مالشی معلوم  کندیمنکته: نوع باری که جسم در اثر مالش پیدا 
 . کنند یمبار منفی و مواد باالتر بار مثبت پیدا  تر نییپا

 ( و پارچۀ پشمی )+( -مثال: میلۀ پالستیکی )
 ( و نایلون )+(-تفلون )       
 ( -ی )+( و پارچۀ پشمی )ا شه یشلۀ می       

 . ندی گو یمرا القای بار الکتریکی  هاآنبه  باردار . القا: ایجاد بار در اجسام، در اثر نزدیکی یک جسم 3

ای که  شود و بار مادهتر قرار دارد، منفی میای که در سری الکتریسیتة مالشی پاییندر صورت مالش دو جسم با هم، بار الکتریکی ماده

 ، باال +(  -شود )پایین التر قرار دارد، مثبت میبا

 (، جاذبه خواهد بود؛ یعنی بار آنها مخالف یکدیگر خواهد بودDو   Bنوع نیروی بین آنها )  Aبا  Dو    Bسوال گفته در صورت مالش 

 ( Ⅰقرار دارد ) Aتر از و یکی پایین Aپس یکی از آنها باالتر از 

 (، جاذبه خواهد بود؛ یعنی بار آنها مخالف یکدیگر خواهد بودDو   Aنیز نیروی بین آنها )   Cبا  Dو  Aهمچنین گفته در صورت مالش 

 (Ⅱتر از آن قرار گیرد( )قرار داشته باشد )تا یکی از آنها باالتر از آن و دیگری پایین Dو  Aبین  Cپس باید 

   یکی از حالت های زیر باشد:  ،گیریم باید سری الکتریسیتة مالشینتیجه می( Ⅱو )( Ⅰهای )جملهبا توجه به 

 
 
 

 
 

D 

C 
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B 

B 
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 محاسباتی( – متوسط  –  111)  1پاسخ: گزینۀ  

 توان نوشت:نیروی کولنی می ۀانداز  ۀتغییر کند در مقایس ( r)ها بین آن ۀو یا فاصل q2و q1بارهای ۀاگر انداز 

q qF r
( )

F rq q


= 
  

21 2

1 2

 

q   با توجه به اطالعات سوال داریم: q=2 q  و 3 q=1 2 

q  درصد )نصف( بار بزرگتر را برداشته و به بار کوچکتر اضافه کنیم، خواهیم داشت: 50اگر  / q =2 1 qو   5 / q =1 3 5 

 توان نوشت:  با توجه به اینکه فاصلة بین دو بار ثابت مانده است، می
q q / q / qF F

    
F q q F q q

  
=   =  =  =1 2

1 2

3 5 1 5 7 7
2 3 8 8

 

 

q کنیم، پس خواهیم داشت:داریم و به بار بزرگتر اضافه میدرصد بار کوچکتر را برمی 50در حالت دوم گفته  q =2 qو   4 q =1 

  توان نوشت:برای این حالت نیز می
q q q qF F

    
F q q F q q

  
=   =  =  =1 2

1 2

4 2 2
2 3 3 3

 

 در نتیجه: 
= =



7
218

2 16
3

 

 محاسباتی(  –آسان   – 111)  3پاسخ: گزینۀ  

شوند و درنهایت بار هر دو کره م، بارها بین این دو کره منتقل میاگر دو کرة رسانای باردار که بارهای متفاوتی دارند را به هم وصل کنی

کنیم؛  را وصل می k1شود؛ پس برای پیدا کردن بار هر دو کره بعد از تماس، باید از بارهای اولیة آنها میانگین بگیریم ابتدا کلید یکسان می

 بعد از رسیدن به تعادل برابر خواهد بود با:   Bبنابراین بار کرة 

 

 A B
B

q q
q C

+ − + = = =− 
16 8 4

2 2
 

 د: ( باید به تعادل برسنBq)  Bو بار ثانویة کرة  Cکنیم؛ بنابراین بار کرة  را وصل می k2کنیم و کلید را باز می k1سپس کلید 

 B C
C

q q
q C

 + − + = = =+ 
4 12 4

2 2
 

−Cبه ترتیب  Cو    Bهای  بار کره k2قبل از بستن کلید 4 وC+ 12   بود و پس از بستن کلید بار هر کدام از آنهاC+ 4  شد؛ بنابراین

C8  بار از کرةC  به کرةB توان نوشت:منتقل شده است. یا می C Cq q C− = − = 12 4 8 

q توان نوشت:برای محاسبة تعداد الکترون منتقل شده نیز می ne  n /   n− − =   =    = 6 19 138 10 1 6 10 5 10 

 محاسباتی( –متوسط  – 111)  2پاسخ: گزینۀ  

 کنیم قرار دارد، برای محاسبة نیروی برایند وارد بر آن، نیروها را از هم کم می q2یکسان در دو طرف بار  از آنجایی که دو بار با عالمت

 برابر است با:  q2اندازة نیروی وارد بر بار 
q q q q qQ qQ qQ

F k k k k k
d ( d) d d d

= − = − =1 2 3 2
2 2 2 2 2 2

3
42 4

 

 باید دو نیروی وارد شده از طرف دو بار دیگر را جمع کنیم  q3برای پیدا کردن نیروی برایند وارد بر بار 

 نیز برابر است با:  q3اندازة نیروی وارد بر بار 
q q q q q Qq

F k k k k
( d) ( d) d d

= + = +
2

1 3 2 3
3 2 2 2 23 2 9 4

 

 توان نوشت: است. بنابراین می q3بار برابر اندازة نیروی وارد بر  q2اندازة نیروی وارد بر بار 

 qQ q Qq qQ q Q
k k k   k k   

qd d d d d
= +  =  =

2 2

2 2 2 2 2
3 1 2
4 2 99 4 9
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 محاسباتی( –متوسط  – 111)  2پاسخ: گزینۀ  

 توان نوشت:های مختلف میبرای مقایسة اندازة میدان الکتریکی حاصل از یک بار، در فاصله
E r

( )
E r
= 22 1

1 2

 

r توان نوشت:بنابراین با توجه به نمودار می r r
( ) ( ) r

r r r
+ + +

=  =  =  =−
− − −

2 245 25 9 25 3 25 10
80 10 16 10 4 10

 

 

 محاسباتی( –متوسط  – 111)  2پاسخ: گزینۀ  

 : شده روی یک جسم برابر تغییر انرژی جنبشی آن استانرژی جنبشی، کار کل انجامـ کار  ةطبق قضی
TW K= 

 :آنگاه  ،وارد شوداگر فقط نیروی الکتریکی به بار 
EW K= 

 د: به جسم وارد شو F اگر عالوه بر نیروی الکتریکی، نیروهای دیگری مانند وزن و نیروی خارجی

 T E mg FW W W W K= + + = 
  جایی معین در میدان الکتریکی حساب سرعت بار را پس از یک جابه  یا شود که بخواهیم انرژی جنبشی  از روابط فوق معمواًل زمانی استفاده می 

 .کنیم 

 

EK تغییرات انرژی جنبشی ذره برابر کار نیروی میدان الکتریکی است: W Eqd = = 

K توان نوشت:از آنجایی که انرژی جنبشی اولیة جسم صفر است، می Eqd= 

E  وq توان نوشت:ای میاند؛ بنابراین در رابطة مقایسهثابت B B

A A

K d

K d
= 

 

 

x بنابراین:
  x

x
+

=  =
9 5 4
4

 

+cm  تا صفحة منفی برابر است با:  Bفاصلة نقطة  =4 5 9 

 محاسباتی( –متوسط  – 111)  2پاسخ: گزینۀ  

K تغییرات انرژی جنبشی ذره برابر منفی تغییرات انرژی پتانسیل ذره است: U  m(v v ) q(V V) =−  − =− −2 2
2 1 2 1

1
2

 

) توان نوشت:بنابراین می ) (V )  V v− −  − =−  −  =−9 2 2 9
2 2

1 2 10 40 10 30 10 0 50
2

 

 آموزان اشتباه متداول دانش
 حواستون به تبدیل واحدهای مربوط به گرم باشه!!! 

g kg

mg kg

g kg

ng kg

−

−

−

−

=

=

 =

=

3

6

9

12

10

10

10

10

 

 آموزان بوده های حل سوال دانش( هدف طراحان کنکور به چالش کشیدن عادت99های اخیر )به ویژه کنکور در کنکورهای سال

ضرب کنند، در حالی که برای میکروگرم این جمله صادق   610−دیدند سریع در  آموزان عادت کرده اند هرجا دانشیعنی چی؟ مثال اکثر 

 رسیدید که اشتباه بود. می 4کردید به گزینۀ حل می 610−نیست و اگر با

 محاسباتی(  –آسان   – 111)  3پاسخ: گزینۀ  

Vمیدان الکتریکی بین صفحات خازن از رابطة 
E

d
 آید که آن نیز برابر است با: به دست می =

q
V

c
qV

E E
d c.d

=
= ⎯⎯⎯→ = 
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ثابت است ) آنجایی که ظرفیت خازن و فاصلة بین صفحات  بار خازن  ( میc.dاز  اگر  پیدا کند، م  40توان گفت  افزایش  یدان درصد 

 کند: درصد افزایش پیدا می  40الکتریکی میان صفحات نیز 
E q q / q

E q q

+
= = =2 2 1 1

1 1 1

0 4 7
5

 

 محاسباتی( –متوسط  – 111)  4پاسخ: گزینۀ  

 های مربوط به خازن، با دو عبارت متداول احتماال روبرو بشوید:در حل تست
 خازن ثابت است  v. خازن به مولد متصل است: یعنی 1
 خازن ثابت است q. خازن از مولد جدا شده است: یعنی 2

 تا هنگامی که خازن به مولد متصل است، اختالف پتانسیل آن ثابت است؛ بنابراین: 
E dV

E   
d E d

=  =2 1

1 2

 

 توان نوشت:درصد کاهش پیدا کند، می  20اگر فاصلة میان صفحات 
E d

E d / d
= =

−
2 1

1 1 1

5
0 2 4

 

 آید:الکتریکی میان صفحات خازن از رابطة مقابل به دست میمیدان 
q A

V c k
c d

q qV
E E E

d c.d k A

= = 
= ⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯→ =


 

 آن ثابت است qاگر خازن از مولد جدا شده باشد،  

الکتریکی آن تغییر با توجه به رابطة باال، می  الکتریکی خازن ثابت باشد، با تغییر فاصلة بین صفحات، میدان  توان پی برد که اگر بار 

 ند  کنمی

5 بنابراین میدان الکتریکی میان صفحات خازن
4

درصد افزایش  25 شود؛ یعنی: برابر می 
E

  ( )
E
=  −  =2

1

5 5 1 100
4 4

 

 محاسباتی(  –آسان   – 111)  3پاسخ: گزینۀ  

A آید: ظرفیت خازن از رابطة مقابل به دست می
c k

d
=  

 توان نوشت:می  dو  kبا تغییر 
c k d d

c k d
d

=  =  =2 2 1 1

1 1 2
1

4 8
1 1

2

 

 درصورتی که خازن از مولد جدا شده باشد، بار الکتریکی آن ثابت است:
U cq

U
c U c

2
2 1

1 2

1
2 8

= ⎯⎯→ = = 

/ همچنین سوال گفته انرژی خازن  J24 U شود: توان نتیجه گرفت کمتر میکند که می تغییر می  5 U /− =−2 1 24 5 

U   بنابراین: J  ,  U / J =  = 1 228 3 5 

 محاسباتی(  –دشوار  – 112)  1پاسخ: گزینۀ  

 عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی: 
راحتی عبور خواهد کرد و مقاومت کمتر  هر چه مساحت سطح مقطع رسانا بیشتر باشد جریان به( )ضخامت سیم(:  A. مساحت سطح مقطع )1

 شودمی
 یابد هر چه طول رسانا بیشتر باشد، مقاومت رسانا افزایش می(: L. طول رسانا )2
 مقاومت هر رسانا با رسانای دیگر متفاوت است . جنس رسانا:3
 هر چه دما افزایش یابد مقاومت یک جسم بیشتر خواهد شد  . دما:4

L آید: از رابطۀ مقابل به دست می مقاومت رسانا بر اساس ساختار آن 
R

A
= 

 مقاومت ویژه یک ماده به ساختار اتمی و دمای آن بستگی دارد  ✓
رساناها )مثل ژرمانیم و سیلسیم( با افزایش  نیم که مقاومت ویژهیابد درحالیمقاومت ویژه رساناهای فلزی با افزایش دما افزایش می ✓

 یابد دما کاهش می

 توان نوشت:الکتریکی دو رسانا میبرای مقایسۀ مقاومت 
R L A

R L A


=  


2 2 2 1

1 1 1 2

 

 چگالی است(  : مس( )در رابطة زیرC: آهن ،  Fتوان نوشت: )با توجه به اینکه جرم و طول دو سیم با هم برابر است می

 F Cl l CF
F C F F C C F F F C C C

C F

A
m m V V A l A l

A
= 

=  =  = ⎯⎯⎯→ = =


9
8
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l آید: مقابل به دست میمقاومت الکتریکی سیم از رابطة 
R

A
= 

C توان نوشت:بنابراین می C C F

F F F C

R l A /
R l A /

−

−

 
=   =   =
 

8

8
1 6 10 9 11

8 610 8 10
 

 محاسباتی(  –آسان  –  112)  4پاسخ: گزینۀ  

lبا توجه به رابطة
R

A
= توان پی برد که مقاومت الکتریکی سیم با طول آن رابطة مستقیم دارد. می 

 گیریم: در نظر می lو طول اولیة سیم را Rمقاومت اولیة سیم را 

l توان نوشت:برای شاخة باالیی می l R R=  =1 1
2 2
3 3

 

l توان نوشت:برای شاخة پایینی نیز می l R R=  =2 2
1 1
3 3

 

 آید: رت موازی به هم وصل شده اند از رابطة زیر به دست میمقاومت کل دو مقاومت که به صو

 
T  

R
R R

R R R
R R

= + = + =  =  = 
1 2

21 1 1 1 9 50 75
2 1 2 9 3
3 3

 

Rو R1به راحتی اثبات می شود که مقاومت معادل دو مقاومت موازی تستی: ۀنکت nR=2  برابر است با: 1
T

R
R

n
=

+
2

1
 

 باتوجه به این نکته داریم: 
T

R R R R
R R R ( ) R  =  = = = = =  = 

+
1 1

1 2

2 21 502 75
2 1 3 3 3 9 3

 

 محاسباتی(  –دشوار  –  112)  4پاسخ: گزینۀ  

qجریان متوسط گذرنده از مدار از رابطة 
I

t


=


گیریمنتیجه می آید؛ بنابراین اگر جریان متوسط در یک بازة زمانی صفر باشد،  به دست می 

q :صفر است t s , t s a
q q [a( ) b( ) c] [a( ) b( ) c] a b

b
= =− = ⎯⎯⎯⎯→ + + − + + =  + =  =−1 2 2 24 6

2 1
10 6 6 4 4 0 20 2 0
10

 

yیک سهمی به صورت  اگر درنکته:  at bt c= + t)دربازۀ yتغییرات  2+ , t )1 y(tصفر باشد یا به عبارتی2 ) y(t )=1  باشد داریم: 2
t t+

= 1 2

سهمی2
b

t
a

− =
2

 

 باتوجه به نکتة باال داریم: 

b a
a b

+
− =  =−

4 6 1
2 2 10

 

 (فهومیم –دشوار  –  112)  4پاسخ: گزینۀ  

، ولت سنج نصب شده است، جریانی از آن شاخه  R2با توجه به اینکه در شاخة مربوط به مقاومت

 شوداز مدار حذف میR2بنابراین مقاومت کند؛  عبور نمی

 نصب شده است R1ولت سنج به طور موازی به دو سر مقاومت 

به طور موازی به   R4وصل شده است و مقاومت  R1نیز به طور متوالی به مقاومت R4مقاومت 

 توان مدار را به شکل مقابل رسم کرد: کل مجموعه بسته شده است؛ بنابراین می

 

 (TRکند ) ، مقاومت کل افزایش پیدا میR1با افزایش مقاومت متغییر

 کند: بنابراین جریان کل کاهش پیدا می
T

I
r R


 =

+
 

V کند: با کاهش جریان کل، اختالف پتانسیل دو سر مولد افزایش پیدا می  Ir = − 

 به طور موازی به دو سر مولد بسته شده است؛ بنابراین اختالف پتانسیل آن با اختالف پتانسیل مولد برابر است:  R3مقاومت 

V نیز افزایش یافته است: R3ثابت است؛ بنابراین با افزایش اختالف پتانسیل مولد، جریان عبوری از مقاومت R3مقاومت  I R = 3 3 
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 توان نوشت:های شاخة باالیی و شاخة پایینی برابر است؛ بنابراین میجریان کل با حاصل جمع جریان
T ,I I I = +3 2 4 

V یابد: اختالف پتانسیل آن کاهش می R4با کاهش جریان مقاومت  I R =4 4 4 

TV برابر است: R4و R1اختالف پتانسیل مولد با حاصل جمع ولتاژهای مقاومت  V V= +1 4 

TV یابد: ، افزایش می R1بنابراین اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  V V = +1 4 

 محاسباتی(  –آسان  –  112)  2پاسخ: گزینۀ  

V آید: اختالف پتانسیل دو سر مولد از رابطۀ مقابل به دست می  Ir= − 
 

V اختالف پتانسیل دو سر مولد با اختالف پتانسیل مقاومت خارجی برابر است:  IR= 
 

V نوشت:توان بنابراین می Ir IR= − = 

 
/با توجه به اطالعات سوال )  V=1 / توان نوشت:( می2 V , V IRV Ir IR / IR Ir= == − ⎯⎯⎯⎯⎯→ = − 1 2 1 2 

R بنابراین:  r
/ IR Ir / r  

R
= =  = ⎯⎯⎯→ = 100 2 0 2 2 

 های مربوط به اختالف پتانسیل دو سر مولد:جمع بندی فرمول
V در صورتی که جریان داده بشود: Ir=− 

 

V در صورتی که جریان داده نشود:
V

R
r= −  یاV

R r
r= 

+
− 

 
V همچنین اختالف پتانسیل دو سر مولد برابر است با: IR= 

 محاسباتی( – متوسط  –  112)  4پاسخ: گزینۀ  

 :هاترکیب مقاومت
 . موازی 2. متوالی )سری(  1ها:  )به هم بستن( مقاومتانواع ترکیب 

 
 :هابه هم بستن متوالی مقاومت 

 ها باشد. ها پشت سر هم قرار دارند بدون اینکه انشعابی میان آندر این نوع اتصال، مقاومت
 .اندهمچنین در این نوع اتصال دو مقاومت فقط از یک سمت به هم متصل

TR ها است: جمع مقاومتمقاومت معادل برابر حاصل  R R R= + +1 2 3 

 :ها یکسان استجریان عبوری از همه مقاومت 
T

I I I
R


= = =1 2 3 

V :ها استها برابر حاصل جمع اختالف پتانسیل همه مقاومت اختالف پتانسیل مجموعه آن  V V+ += 1 2 3 

Vتر خواهد بود )ف پتانسیل آن نیز بزرگتر باشد، اختالهر چه مقدار مقاومتی بزرگ IR= ) 
 

 :هابه هم بستن موازی مقاومت 
 .در این نوع اتصال، دو سر هر مقاومت به دو سر مقاومت دیگری متصل است

 آید:مقاومت معادل از رابطۀ مقابل به دست می 
TR R R R
= + +

1 2 3

1 1 1 1 

 :عکس دارد  ۀاز هر مقاومت با بزرگی مقاومت رابط طوری که جریان عبوری شود به ها تقسیم میمقاومتجریان کل بین 

 
T T

T

I R
I  , I I I I  , 

R I R


= = + + =2 1
1 2 3

1 2

 

TV :ها با هم یکسان استاختالف پتانسیل همه مقاومت  V V V= = =1 2 3 
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 چند نکته: 
 . تر استها کوچکاست ولی در اتصال موازی مقاومت کل از همه مقاومتتر ها بزرگدر اتصال متوالی مقاومت کل از همه مقاومت  ✓
 .تر باشد جریان آن بیشتر استها یکسان است ولی در اتصال موازی هر چه مقاومت کوچک در اتصال متوالی جریان همه مقاومت ✓
 .ها یکسان استزی ولتاژ همه مقاومتتر باشد ولتاژ آن نیز بیشتر است ولی در اتصال موا در اتصال متوالی هر چه مقاومتی بزرگ ✓
 .استnRدر اتصال متوالی برابر Rمقاومت به بزرگیnمقاومت کل ✓

Rبرابر در اتصال موازی Rمقاومت به بزگی nمقاومت کل ✓
n

 .است

 هنگامی که کلید باز است:

 اند )چون دو سر آنها به یکدیگر وصل شده است(به طور موازی به هم وصل شده R3و R2دو مقاومت 

 با این دو مقاومت به طور متوالی بسته شده است R4مقاومت 

 نیز به طور موازی به کل مجموعه بسته شده است  R1مقاومت 

 توان مدار را به شکل مقابل رسم کرد: بنابراین می

 

Rرا برابر ( R4ها )به جزبنابراین مقاومت کل برابر است با: )با توجه به اطالعات سوال تمامی مقاومت  گیریم( در نظر می 42

 R R  , R R  

,
, ,

R R
R R R R R R

= == + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  =2 4 3 42 2
2 3 4

2 3 2 3 2 3 4 4

1 1 1 1 1 1
2 2

 

 , , ,R R R R R R= + = + =2 3 4 2 3 4 4 4 42 

 T T
, ,

R R R
R R R R

= + = +  = 4
2 3 4 1 4 4

1 1 1 1
2 2

 

 است: بستههنگامی که کلید  

 شود. کند و از مدار حذف میجریانی عبور نمی R4اگر کلید بسته باشد، از مقاومت 

 وصل شده است(  Bو   Aاند )چون دو سر هر کدام از آنها به دو نقطة سه مقاومت باقی مانده به طور موازی به هم وصل شده

Rبنابراین مقاومت کل برابر است با: )باز هم برای محاسبه، هر سه مقاومت را برابر با   گیریم( درنظر می 42

 T
T

R R
R R R R R R R

= + + = + +  = 4
1 2 3 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 2
2 2 2 3

 

R4هنگامی که کلید باز است مقاومت کل برابر  و R4هنگامی که کلید بسته است مقاومت کل برابر
2
3

 شد.  

2بنابراین هنگامی که کلید باز است مقاومت کل 
3

 برابر حالتی است که کلید بسته است. 

 محاسباتی( –متوسط  – 112)  1پاسخ: گزینۀ  

 . گویندمی  الکتریکی توان را  کنندمی  تولید یا مصرف زمان واحد در  مدار  اجزای  که  ای انرژی  مقدار 

VqU ی توان الکتریکی که همه شون از یک فرمول بدست میان:هافرمولکل   V
P VI RI

t t R
= = = = =

2
2 
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 ابتدا باید مشخص کنیم بیشترین توان مصرفی متعلق به کدام مقاومت است

 گیریمدر نظر می Iجریان شاخة اصلی را

های فرعی باید در نظر بگیریم که جریان هر شاخه با  جریان بین شاخههنگام تقسیم  

اهمی دو برابر   6مقاومت آن رابطة عکس دارد؛ بنابراین باید شدت جریان مقاومت  

Iاهمی باشد )  12شدت جریان مقاومت  I=6
2
3

Iو    I=12
1
3

) 

Pها برابر است با: )طبق رابطة مقاومتبنابراین توان مصرفی هر کدام از  RI= 2) 

 /P / I= 2
2 5 2 5 

 P ( I) I= =2 2
6

2 86
3 3

 

 P ( I) I= =2 2
12

1 412
3 3

 

 اهمی بیشترین توان مصرفی را دارد؛ بنابراین: 6توان پی برد که مقاومت  ها میبا مقایسة توان مصرفی مقاومت

 I I A=  =28 24 3
3

 

T مقاومت کل برابر است با:   R / /


= + = 
+
6 122 5 6 5
6 12

 

T بنابراین توان مصرفی کل مجموعه برابر است با:  T  P R I / /= =  = 2 26 5 3 58 5 

 

 محاسباتی(  –آسان  –  112)  2پاسخ: گزینۀ  

Vبا استفاده از رابطة 
P

R
=

2

R  الکتریکی وسیله را محاسبه کرد:توان مقاومت می 
R

=  = 
21050 2 

 ( توان مصرفی برابر خواهد بود با: 6 برابر کنیم )  3وصل کنیم و مقاومت الکتریکی آن را  v15اگر این وسیله را به ولتاژ 

 P / w= =
215 37 5
6

 

 محاسباتی( –متوسط  – 112)  1پاسخ: گزینۀ  

 اهمی مشخص شده با هم به صورت موازی بسته شده اند  4دو مقاومت 

 است( A3بنابراین جریان عبوری از آنها با هم برابر است )جریان هر شاخه 

 اهمی دیگر به طور متوالی با این دو مقاومت بسته شده است 4مقاومت 

بود( جمع شده و از این مقاومت عبور   A3های دو شاخه )که هر کدام  بنابراین جریان

 خواهد شد  A6کنند و جریان این مقاومت  می

 

 

اهمی   4اهمی به طور موازی به مولد بسته شده است؛ بنابراین اختالف پتانسیل مجموعة سه مقاومت    4ی که این سه مقاومت  از آنجای

 برابر اختالف پتانسیل مولد است 

T اهمی برابر است با:  4مقاومت کل این سه مقاومت   R


= + = 
+
4 44 6
4 4

 

V با: بنابراین اختالف پتانسیل برابر خواهد بود  RI v= =  =6 6 36 

 مفهومی( – آسان  – 112)  1پاسخ: گزینۀ  

 ( متصل هستند؛ بنابراین ولتاژ همة آنها یکسان استv220همة وسایل برقی خانه به برق شهری )

Vاز رابطة 
P

R
 =



2

 یابدبیشتر باشد توان مصرفی کاهش می   R، هر چقدر Vتوان پی برد درصورت یکسان بودن می 
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Vهمچنین از رابطة 
I

R
 =


 یابد بیشتر باشد شدت جریان کاهش می  R، هر چقدر Vتوان پی برد در صوت یکسان بودن می 

 محاسباتی(  –دشوار  –  113)  4پاسخ: گزینۀ  

 اندازۀ نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی متحرک: 
 
 

 آید:زیر به دست می  ۀباردار متحرک در میدان مغناطیسی از رابط ۀنیروی وارد بر ذر 
 
 
 
 
 
 

کنیم. از آنجا که میدان مغناطیسی خارج از آهنربا از قطب ابتدا جهت نیروی وارد بر بار متحرک را مشخص می

N  بهS است پس طبق قاعدة دست راست، جهت نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی به طرف پایین است 

 
کند؛  کند و ذره نیز نیروی رو به باال به آهنربا وارد میطبق قانون سوم نیوتون آهنربا به ذره نیروی رو به پایین وارد می

 دهد. بنابراین ترازو به اندازة بزرگی نیروی مغناطیسی کمتر از از وزن آهنربا نشان می

 عدد ترازو=mgآهنربا −Fمغناطیسی  

 N−=   =3400 10 10  mgآهنربا 4

 qvB / / N− −= =      =4 6 50 4 10 300 10 5 10 0  Fمغناطیسی 006

 / / N= − =4 0 006 3  عدد ترازو994

 محاسباتی( –متوسط  – 113)  1پاسخ: گزینۀ  

 : نیروی وارد بر سیم حامل جریان ۀانداز 
 :آیددست می نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی یکنواخت از فرمول زیر به 

 
 
 
 
 
 
 

یا   sinدر اندازة نیروی مغناطیسی تنها طولی از سیم تاثیر گذار است که عمود بر خطوط میدان مغناطیسی باشد. در واقع تنها 

Fعمودی   عمودی برای ما مهم است ) همان BI sin BI= = ) 

  

 مربع از شکل مقابل است 4برابر  1عمودی برای سیم  

 مربع از شکل مقابل است 3نیز برابر  2برای سیم 

3،  2عمودی برای سیم  بنابراین 
4

 است 1سیم  

 

Fعمودی )با توجه به رابطة BI=توان نوشت:( می 
F B I F I
F B I F I
=    =   =2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 3 11
3 4 2

 

 
 

 

 

 

(1) (2) 
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 مفهومی( –آسان  –  113)  2پاسخ: گزینۀ  

 گرد است. پادساعت  3گرد و اطراف سیم ساعت 2و   1های میدان، اطراف سیم خط

 است.  2و   1خالف جهت دو سیم  3جهت و در سیم هم  2و   1های یعنی جریان در سیم

 کنند. را دفع می  3یکدیگر را جذب و سیم  2و  1های بنابراین سیم

 با توجه به توضیحات باال، تنها مورد ج درست است.

 مفهومی( –متوسط   –  113)  4پاسخ: گزینۀ  

 ساختمان مغناطیسی مواد:
 .شوندی مدیامغناطیس و فرومغناطیس تقسیم  ،مواد مغناطیسی به سه گروه پارامغناطیس

 

  یا کاتوره  طور به ،  هاآنمغناطیسی وابسته به    ی های دوقطبمواد پارامغناطیسی، خاصیت مغناطیسی دارند اما    ی هااتم  مواد پارامغناطیس:
 . کنندینمو میدان مغناطیسی خالصی ایجاد  اندکرده  ی ریگسمت 

 مغناطیسی ی هایدوقطبناطیسی خارجی قوی،  با قرار دادن مواد پارامغناطیس درون میدان مغ
 و به مقدار مختصری در راستای  کنندی نما در نزدیکی آهنربا رفتار مها، مانند عقربه قطب آن

 مغناطیسی ی های. با دور کردن آهنربا از این مواد، دوقطبشوندیمیدان مغناطیسی منظم م ی هاخط
 . کنندیم ی ریگسمت ی اکاتوره  طور به ، دوباره هاآن

. کنندی ممغناطیسی قوی، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا    ی هادانیمدر حضور    سیپارامغناطگفت مواد    توانیمبه این ترتیب  
 . اورانیوم، پالتین، آلومینیوم، سدیم، اکسیژن و اکسید نیتروژن از جمله مواد پارامغناطیسی اند 

 

 .ذاتی فاقد خاصیت مغناطیسی اند طور به مواد دیامغناطیس، نظیر مس، نقره، سرب و بیسموت،  ی هااتم  مواد دیامغناطیس:
مغناطیسی خالصی نیستند. با وجود این، حضور میدان مغناطیسی خارجی،   یدوقطباین مواد، دارای    ی ها اتمبه عبارت دیگر، هیچ یک از  

 .دان خارجی، در مواد دیامغناطیسی شودمغناطیسی در خالف سوی می ی هایدوقطبسبب القای  تواندیم
 

 دهندیممغناطیسی تشکیل  ی هاحوزهگروهی،   صورتبهمغناطیسی  ی هایدوقطبدر این مواد  مواد فرو مغناطیس:
و ماده خاصیت   ابندی یمدر راستای میدان است گسترش    هاآن  ی هایدوقطبکه    ییهاحوزهبا قرار گرفتن این مواد در میدان مغناطیسی،  

 رند یگیمدر راستای میدان قرار  هایدوقطب، در حالت اشباع تمام کندیممغناطیسی پیدا 
 

 :شوندی مواد فرو مغناطیس به دو دسته نرم و سخت تقسیم م
 موادی مانند آهن و کبالت و نیکل فرو مغناطیس نرم  

 مانند فوالد، فرومغناطیس سخت هستند هاآنو آلیاژ 
خاصیت آهنربایی خود را از دست    آهنربا شده و پس از خروج از میدان، زودتر   تر راحتدر میدان مغناطیسی، مواد فرومغناطیسی نرم،    نکته:

 دهد یم
 شودیمالکتریکی استفاده  ی آهنرباهاها و ساخت  و سیملوله  هاچهیپ   مواد فرو مغناطیسی نرم در هسته

ها درخالف سوی های مغناطیسی موقت القا کند. جهت این دو قطبیتواند در مواد دیامغناطیسی دوقطبی میدان مغناطیسی خارجی می

 عة نامحسوس و کمی دارند. شوند. البته دافمیدان مغناطیسی خارجی است؛ بنابراین این مواد توسط آهنربا دفع می
 : هابررسی سایر گزینه

کنند. به همین دلیل برای ساخت شوند ولی خاصیت آهنربایی خود را حفظ میمواد فرومغناطیس سخت، به سختی آهنربا می:  1گزینة  

 کنند. آهنربای دائمی از مواد فرومغناطیس سخت استفاده می

 کنند. ای و نامنظم است و میدان مغناطیسی خالص ایجاد نمیمغناطیسی مواد پارامغناطیس، کاتورههای جهت گیری دوقطبی: 2گزینة 

 اند اند ولی نیکل خالص از جمله مواد فرومغناطیس نرمفوالد و آلیاژهای آهن، نیکل و کبالت از جمله مواد فرومغناطیس سخت: 3گزینة 

 محاسباتی(  –دشوار  –  113)  4پاسخ: گزینۀ  

 گذرد و بر آن عمود استاز محور حلقه، خطی است که از مرکز حلقه میمنظور 

=ABcosبا توجه به رابطة  توان نوشت:می 

− حالت اول: − =  =    =4 2
1 190 25 10 10 0 0 

/ حالت دوم:  Wb− − − =  =    = 4 2 5
2 20 25 10 10 1 2 5 10 

 
 

 میدان  غیابدر  در حضور میدان 

 میدان  غیابدر  در حضور میدان 
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 مفهومی( –آسان   – 113)  1پاسخ: گزینۀ  

بلند، داخل حلقه برون سو است. در صورتی جریان القایی حلقه، ساعتگرد خواهد بود که میدان مغناطیسی ناشی از  میدان ناشی از سیم 

ها باید دنبال وضعیتی باشیم که شار عبوری از حلقه در سو باشد. این دو میدان در خالف جهت همدیگر هستند. پس در گزینهآن درون

 افتد. این اتفاق می Iک کردن حلقه یا افزایش جریان آن وضعیت در حال افزایش باشد. با نزدی

 مفهومی( –دشوار  –  113)  4پاسخ: گزینۀ  

سو را پایین  2را باالسو و جریان سیم    1باشد )برای مثال جریان سیم  های ناهمسو، مختلف الجهت میمیدان در خارج از دو سیم با جریان

 کنیم( فرض می

Iاز آنجا که I1  شود. است میدان در خارج از دو سیم و در محلی نزدیک سیم با جریان کمتر صفر می 2

شود.  صفر می  Mمیدان در حال کاهش بوده و در نقطة    Mتا نقطة    2صفر است. از این رو از سیم    Mمثال در نقطة  

رود  فاصلة دور از دو سیم، میدان هر دو سیم به سمت صفر مییابد اما در میدان افزایش می  Mسپس با دور شدن از  

 یابد. و میدان خالص کاهش می

 محاسباتی(  –دشوار   – 113)  1پاسخ: گزینۀ  

 .عمودی را پیدا کنیمهایی که شکل پیچیده دارند کافی است ابتدای سیم را به انتهای آن وصل کنیم ودر سیم
 .انتهای سیم چقدر از ابتدای سیم باالتر است ،ه میشه گفت باید ببینید در محور عمودی میدانبه طور ساد

با توجه به نکتة باال و همانطور که از شکل پیدا است، انتهای سیم از ابتدای آن به اندازة 

cm50  عمودی برابر   در جهت عمود بر میدان، باالتر قرار گرفته است؛ بنابراینcm50 

 است 

Fعمودی  آید: نیروی وارد بر سیم از رابطة مقابل به دست می BI= 

F توان نوشت:بنابراین می / N−=    =4 50400 10 3 0 06
100

 

 توان پی برد جهت نیروی وارد بر سیم، درونسو است.با استفاده از قانون دست راست نیز می

 

 

 

 (فهومیم  –متوسط   –  113)  2پاسخ: گزینۀ  

میدان ناشی از هر سیم راست حامل جریان در یک نقطه، بر خطی که سیم را به  

های  ابتدا میدان را در امتداد خطکند عمود است. پس  نقطة مورد نظر وصل می

BC   وAC  کنیم. تجزیه می 

از آنجایی که میدان حاصل از دو سیم برابر است، پس جریان سیمی که در فاصلة  

 بیشتری قرار دارد، بیشتر است. 

 سو هستندها، هر دو جریان دروناز طرفی با توجه به جهت میدان

 محاسباتی(  –آسان  – 113)  3پاسخ: گزینۀ  

 جریان متناوب:   ۀمعادل
 آید:مقابل به دست می  ۀجریان القایی از رابط ۀباشد، معادل R ،اگر مقاومت پیچه

I =
ε

R
 

I =
𝜀𝑚
R
sin𝜔t

Im=
𝜀𝑚
R

→     I = Imsin𝜔t 

  )برگرفته از   dcمستقیم را با نمادو جریان   به معنای جریان متناوب (alternative current)برگرفته از ac اختصار با نماد جریان متناوب را به
direct current  دهند. ه معنی جریان مستقیم( نشان می ب 

 
 

 (2)  (1) 

 M 

 cm50 

  

 

  

  

    

45 

a b 
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𝟎دوره )   یک متناوب درمدت جریان نمودارهای رسم ≤ 𝐭 ≤ 𝐓:) 
tهای درلحظه Φ  ،ε،Iمقادير  =

3T
4  , t =

T

2  , t =
T

4   , t = 0 , t = T شود.صفر یا بیشینه می 
  رسیم:رو میبه جدول روبه  I و 𝚽 ،𝛆های ها در معادله با جای گذاری این لحظه

 
 

 : شودصورت زیر رسم می دوره، بهها در یک، نمودار تغییرات این کمیتمذکورشده در جدول  و مقادیر ارائه  Φ  ،ε  ،Iهای با توجه به نوع معادله
 
 
 
 
 
 
 

tجریان عبوری از از القاگر در لحظة s=
7
60

 برابر است با:  

 I sin( ) sin( ) sin( ) sin( ) A
 

=  =  = + = =  =
7 7 3 55 20 5 5 2 5 5 3
60 3 3 3 2 2

 

 انرژی ذخیره شده در القاگر در این لحظه برابر است با:

 U LI / ( ) / J mJ= =   = =2 21 1 50 04 3 0 375 375
2 2 2
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  ایجاد  را هاسحابی  نام به گازی هایمجموعه  و شده متراکم مهبانگ طی شده تولید هلیم و هیدروژن  گازهای دما، کاهش و زمان گذشت با مهبانگ، از پس

 ها دانست. توان زادگاه ستاره ها را می بی ابر این اساس، سح   .شدند  هاکهكشان   و  هاستاره   پیدایش   سبب  هاسحابی   این  بعدها.  کرد

 ها: بررسی سایر گزینه 

واقع،    دری مشتری وجود دارند.  عناصر جامد مثل کربن، گوگرد و ... در سیاره رود.  ی شمسی به شمار می ی موجود در منظورمه ترین سیاره مشتری، بزرگ (  2

شود؛ اما به طور عمده از عناصر گازی مثل هلیم و هیدروژن تشكیل شده است. نمودارهای  ی مشتری هم شامل مواد گازی و هم شامل مواد سنگی می سیاره 

 دهند: ها را نشان می زیر، عناصر موجود در هریک از این سیاره 

 
  ایهسته   هایواکنش   طی  گفت  توانمی  پس  شود؛می   تبدیل  انرژی  به  ماده  از  مقداری  و  شده  کاسته  دهندهواکنش   مواد  جرم  از  ای،هسته   هایواکنش   اثر  در(  3

 . کنندنمی   پیروی  جرم  پایستگی  قانون  از  هاواکنش   این  که  داریم  توجه.  شودمی  آزاد  انرژی  زیادی  مقدار

های اورانیوم که نماد آن به صورت  رود. یكی از ایزوتوپ ترین فلز پرتوزا به شمار میی فلزها، شناخته شده ( اورانیم، یک عنصر فلزی است و از میان همه 4

𝑈92
سازی ایزوتوپی فرایندی است که در  توان به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی به کار برد. غنی شود را می نیز خوانده می  235-است و به نام اورانیم  235

 دهند. را در یک نمونه از این عنصر افزایش می  235-آن، مقدار اورانیم

ی عناصر فلزی قرار دارند.  دسته   توان گفت اورانیم و تكنسیم نیز دراوبی فلز هستند؛ پس میجدول تن  dو    fهای  توجه داریم که تمام عناصر موجود در دسته 

 دهد:های مختلف جدول تناوبی را نشان می جدول زیر، اطالعات مربوط به دسته 

 𝑠 𝑝 𝑑 𝑓 ایی جدول دوره دسته 

 وسط جدول  وسط جدول  سمت راست  سمت چپ  ایموقعیت در جدول دوره 

 7و    6 7تا    4 7تا    2 7تا    1 های سازنده دوره شمار  

 28 40 36 14 شمار عناصر 

 فلز فلز فلز و نافلز فلز، شبه  فلز و نافلز  نوع عناصر 

 ***  12تا    3 8تا    3 2تا    1 های ظرفیتی تعداد الكترون 

 57 21 5 1 عدد اتمی اولین عنصر

 102 112 118 88 عدد اتمی آخرین عنصر 

 اورانیم تكنسیم   -آهن   فسفر   -آلومینیم   سدیم   -لیتیم   مثال

 

 ( 101  -مساله    –  سخت)       2گزینه   267

𝐿𝑖3های  یک نمونه از فلز لیتیم، شامل ایزوتوپ 
𝐿𝑖3و    6

𝐿𝑖3شود. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ  می  7
باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ    𝑥ی مورد نظر برابر با  در نمونه  6

𝐿𝑖3
−100ی مورد نظر برابر با  در نمونه   7 𝑥  ی مورد نظر  ها را در نمونه شود. با توجه به جرم اتمی میانگین لیتیم، درصد فراوانی هریک از این ایزوتوپ می

 کنیم. محاسبه می

جرم  اتمی  میانگین =
𝐿𝑖3

6 درصد  فراوانی  × 𝐿𝑖3
6 +جرم  اتمی   𝐿𝑖3

7 درصد  فراوانی  × 𝐿𝑖3
7 جرم  اتمی  

100
               
⇒     

6/6 =
(𝑥 × 6) + ((100− 𝑥) × 7)

100
            
⇒   𝑥 = 40 

𝐿𝑖3های  با توجه به محاسبات باال، درصد فراوانی ایزوتوپ 
𝐿𝑖3و   6

توان گفت در  بر این اساس، می   شود.درصد می   60و    40ی اولیه به ترتیب برابر با  در نمونه   7

𝐿𝑖3تر)ایزوتوپ  مول اتم از ایزوتوپ سبک   40مول اتم لیتیم،    100هر  
 ی واکنش بین فلز لیتیم و گاز کلر به صورت زیر است:معادله   ( وجود دارد. 6

2𝐿𝑖(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) → 2𝐿𝑖𝐶𝑙(𝑠) 
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 کنیم:حجم گاز کلر مصرف شده در این واکنش را محاسبه می های مختلف لیتیم،  ی این واکنش و درصد فراوانی ایزوتوپ جه به معادله با تو

? 𝐿 𝐶𝑙2 = 39/6 𝑔 𝐿𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖
6/6 𝑔 𝐿𝑖

×
40 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖3

6

100 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖3
6 مصرف  شده  

2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖3
6 ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖3

6 مصرف  شده  
×

22/4 𝐿 𝐶𝑙2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2

= 13/44 𝐿 

𝐿𝑖3اتم    40ولیه،  ای  اتم لیتیم موجود در نمونه  100توان گفت از بین هر  با توجه به محاسبات انجام شده، می
𝐿𝑖3اتم    60و    6

وجود دارد. با انجام شدن    7

𝐿𝑖3های  واکنش، نیمی از اتم 
𝐿𝑖3های  رسد، اما تعداد اتم عدد می   20های این ایزوتوپ به  تعداد اتم   موجود در نمونه حذف شده و  6

ی مورد نظر ثابت  در نمونه   7

 ماند. بر این اساس، داریم:باقی می

جرم  اتمی  میانگین =
𝐿𝑖3

6 ×فراوانی  𝐿𝑖3
6 +جرم  اتمی   𝐿𝑖3

7 فراوانی  × 𝐿𝑖3
7 جرم  اتمی  

𝐿𝑖3
6 +فراوانی  𝐿𝑖3

7 فراوانی 
=

20× 6+ 60 × 7
20+ 60

= 6/75 𝑎𝑚𝑢 

𝐿𝑖3های  توان گفت جرم اتمی میانگین لیتیم با مصرف شدن نیمی از اتم بر این اساس، می 
 رسیده است.   6/75𝑎𝑚𝑢، به 6
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 های )آ( و )ب( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

های بدن  ها برای رشرد و تولید مثل خود در مقایسره با سرایر سرلولتری دارند. این سرلولغیرعادی و سرریعهایی هسرتند که رشرد  های سررطانی، یاختهآ( توده

کنند. پس از تزریق یک نمونه از گلوکز  به مواد غذایی بیشررتری نیاز داشررته و این مواد غذایی مورد نیاز خود را به طور عمده از قند خون)گلوکز( تامین می

برداری از بدن بیمار توسرط  ال به سررطان، گلوکز معمولی و گلوکز حاوی اتم پرتوزا در تود  سررطانی تجمع پیدا کرده و در صرورت عكسپرتوزا به بیماران مبت

های سرررطانی گلوکز معمولی و گلوکز حاوی اتم پرتوزا را به طور  شررود. توجه داریم که تودهی سرررطانی تشررخید داده مییک آشرركارسرراز، موقعیت توده

 کنند.جذب میهمزمان  

های بدن انسران را  ی مورد نیاز سرلولی اولیهاسرت که در جریان خون وجود داشرته و انرژی و ماده 𝐶6𝐻12𝑂6گلوکز، یک ترکیب قندی با فرمول مولكولی  

های گلوکز به  نش اکسرایش مولكولی واکاکسرید همراه اسرت. معادلهکند. اکسرایش این ماده در بدن، با آزاد شردن انرژی و تولید آب و کربن دیتامین می

 صورت زیر است:

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) + 6𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) 
 ها عادی هستند.ی اتمها رادیواکتیو)پرتوزا( بوده و بقیهتوجه داریم که در یک مولكول گلوکز پرتوزا، فقط برخی از اتم

𝐴𝑠33عنصر  ب(  
𝑁7ای است؛ پس این عنصر با عنصر  دوره و تناوب چهارم جدول    15متعلق به گروه     

در یک گروه مشابه و    تناوب دوم(  15)عنصری از گروه   

𝑉23با عنصر  
 ای قرار دارد.در یک تناوب مشابه از جدول دوره   تناوب چهارم(  5)عنصری از گروه   

ایزوتوپ   پ( از  نمایی  مقابل،  نمونه تصویر  یک  در  لیتیم    های مختلف 

 دهد:  از این عنصر را نشان میطبیعی  

𝐿𝑖3ترین ایزوتوپ لیتیم،  همانطور که مشخد است، فراوان 
است. در    7

ی این ایزوتوپ طبیعی لیتیم)ایزوتوپ  های سازنده ی هریک از اتم هسته 

𝐿𝑖3
 دارد.پروتون وجود    3نوترون و    4(،  7

است. عناصری با عدد اتمی   ای(های موجود در جدول دروه )ستون گروه 18و  ای( های موجود در جدول دروه )ردیف دوره  7ت( جدول تناوبی امروزی دارای 

امروزی قرار ندارند و برای  ای  ، در جدول دوره 118تر از  اند. عناصری با عدد اتمی بزرگ ( در جدول تناوبی امروزی جای گرفته ون)اوگانس118)هیدروژن( تا  1

 ها باید از جداول جدیدتری مثل جدول ژانت استفاده کنیم.بندی آن دسته 
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 نماد پیرامون اتم، هر ظرفیرت هایالكترون  ای را ارائه کرد. در این آرایش،نقطره-ها، آرایشررری به نام الكترونبینی رفترار اتملوویس، برای توضررری  و پیش

 5توان گفت این اتم در سرراختار خود دارای  ، می𝑋ای رسررم شررده برای اتم  نقطه-توجه به آرایش الكترونبا  شررود.  یم داده نمایش نقطه با آن شرریمیایی

𝑃15چنین عنصرری، معادل با فسرفر)  بود.از تناوب سروم خواهد    15متعلق به گروه    𝑋الكترون ظرفیتی اسرت، پس عنصرر  
اسرت. آرایش الكترونی فسرفر را    ( 

 توان به صورت زیر نشان داد:می

𝑃15
 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝3 

𝑙هایی با  )زیرالیه𝑝های  الكترون در زیرالیه  9همانطور که مشخد است، در آرایش الكترونی این عنصر   =  ( وجود دارد.1
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اسررت. توجه    51گیرد، برابر با  قرار می  15تعلق دارد. از طرفی، عدد اتمی عنصررری از تناوب پنجم که در گروه    15به گروه   𝑋همانطور که گفتیم، عنصررر  

و   𝑃𝐻3عنصر فسفر در ترکیب با هیدروژن، یک ترکیب مولكولی با فرمول شیمیایی    ، متعلق به تناوب پنجم هسرتند.54تا    37داریم که عناصرر با عدد اتمی  

 دهد:یر را تشكیل میساختار ز

 
های ناقطبی تشركیل شرده و در  ی اسرت؛ درحالی که متان از مولكولطب، بخاطر وجود یک جفت الكترون ناپیوندی بر روی اتم مرکزی خود، ق𝑃𝐻3ترکیب  

تصرویر  جوش گاز متان خواهد بود.    ، بیشرتر از دمای𝑃𝐻3توان گفت دمای جوش یک نمونه از  جرم مولی کمتری دارد. بر این اسراس، می 𝑃𝐻3مقایسره با  

 دهد:ای را نشان میای برخی از عناصر موجود در جدول دورهنقطه-زیر، نمایی از آرایش الكترون
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ی الكترونی،  است. این زیرالیه   4dالكترونی در الیه چهارم الكترونی، زیرالیه    سومین زیرالیه 

( برای زیر الیه  lکند. عدد کوانتومی فرعی)شروع به پرشدن می   5sپس از پرشدن زیرالیه  

5s   دهدهای الكترونی را نشان میبرابر با صفر است. تصویر مقابل، ترتیب پر شدن زیرالیه: 

ا الكترون بر  تصویر،  این  زیرالیه ساس  در  ابتدا  میها  قرار  کهای  𝑛  مقدار  گیرند  + 𝑙  

𝑛بین چندین زیرالیه که    تری داشته باشد.کوچک  + 𝑙   ها ابتدا  برابری داشته باشند، الكترون

 تری داشته باشد. کوچک   𝑛شوند که  ای میوارد زیرالیه 

 ها: بررسی سایر گزینه 

𝐺𝑒32آرایش الكترونی عنصر  (  1
 به صورت زیر است:   72

𝐺𝑒32
72 : 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑10 4𝑠2 4𝑝2 

الكترونی   2زیرالیه    5،  فلزیشبه   همانطور که مشخد است، در آرایش الكترونی این عنصر  

𝐺𝑒32توان گفت در آرایش الكترونی  پس می  ،الكترونی وجود دارد   6ی  یه زیرال  2و  
شمار  ،  72

 ای قرار گرفته است. از تناوب چهارم جدول دوره   14توجه داریم که ژرمانیم، در گروه    الكترونی است.  6های  برابر شمار زیرالیه   5/2الكترونی    2های  زیرالیه 

ی عناصر  در آرایش الكترونی همه   الكترون ظرفیتی وجود دارد. به طور کلی،  7های آن  ای بوده و در هریک از اتم کلر متعلق به تناوب سوم جدول دوره (  2

هایی هستند که در  های ظرفیتی معادل با الكترون ، الكترون𝑝ی  الكترون ظرفیتی وجود دارد. توجه داریم که در عناصر دسته   7ای،  جدول دوره   17گروه  

 گیرند. قرار می  𝑝و   𝑠های  آخرین زیرالیه 

𝐹9ای، عناصر فلوئور) جدول دوره  17در گروه 
𝐶𝑙17کلر)(،  

𝐵𝑟35(، برم) 
𝐼53( و ید) 

ها معروف هستند. با افزایش عدد اتمی  ( قرار دارند. این عناصر به هالوژن 

 ها به صورت زیر است: پذیری هالوژن شود. ترتیب واکنش میکمتر  ها  آن پذیری  ها، شعاع اتمی این عناصر افزایش یافته و به دنبال آن، واکنش هالوژن 

(تمایل  به گرفتن الكترون ) واکنش  پذیری  ∶ 𝐼 < 𝐵𝑟 < 𝐶𝑙 < 𝐹 

ی این عناصر با گرفتن یک الكترون به آرایش الكترونی گاز نجیب بعد از خود  های سازنده شود. اتم ختم می  𝑛𝑠2𝑛𝑝5ی  ها به زیرالیه آرایش الكترونی هالوژن 

ها را با قدرت  یشترین خاصیت نافلزی بوده و نسبت به سایر عناصر، الكترون ها، فلوئور دارای باز میان هالوژن   کنند.را تولید می  −𝑋رسیده و یون پایدار  

 کند. بیشتری به سمت خود جذب می 

این عنصر    بری و گندزدایی است.مولكولی است که به حالت گازی وجود داشته و زرد رنگ است. این گاز دارای خاصیت رنگ   ماده( یک  𝐶𝑙2گاز کلر) (  4

 کند.نافلزی بر اساس یک واکنش گرماده با فلز سدیم واکنش داده و نمک خوراکی را تولید می 
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  ترین گاز با افزایش تدریجی دمای هوای مایع، فراوان تری دارد،  یر گازهای موجود در مخلوط هوای مایع دمای جوش پایین چون گاز نیتروژن نسبت به سا

جدول زیر، برخی   شود.آید و از مخلوط هوای مایع خارج میای است که از حالت مایع به حالت گاز در میهواکره یعنی گاز نیتروژن، اولین ماده  موجود در

 دهد:ترین گازهای موجود در هواکره را نشان می ات مربوط به فراواناز اطالع

 نكته  دمای جوش  نوع ماده 

 -196 نیتروژن
آید و از  ای است که از حالت مایع به حالت گاز در می با افزایش تدریجی دمای هوای مایع، اولین ماده 

 شود.از این گاز در صنعت سرماسازی استفاده می   شود.مخلوط خارج می 

 -186 آرگون 
یک گاز نجیب است که به کمک تقطیر جزء به جزء هوا، در پتروشیمی شیراز با خلوص باال تهیه  

 شود. اثر طی جوشكاری نیز استفاده می شود. از آن برای ایجاد محیط بیمی

 -183 اکسیژن 
درصد، به کمک تقطیر هوا فرایندی سخت است چراکه دمای جوش    100ی اکسیژن با خلوص  تهیه 

 اکسیژن و آرگون نزدیک به هم است. 

 -269 هلیم
گراد، هلیم وجود ندارد چراکه دمای جوش آن  ی سانتی درجه   -200در مخلوط هوای مایع با دمای  

 ماند. ی سانتی گراد است و در این دما به حالت گاز باقی می درجه   -200کمتر از  

 دهد: نمودار زیر، ترتیب جدا شدن گازهای مختلف از مخلوط هوای مایع را نشان می

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

شود تا گاز های موجود پیوسته در حال جنبش باشند و در سراسر هواکره توزیع شوند.  های گازی موجود در اتمسفر زمین باعث میانرژی گرمایی مولكول (  1

 دهند. شود که ذرات ماده به خاطر انرژی ذخیره شده در خود، از خود نشان میای از حرکات می وعه انرژی گرمایی شامل مجم

و دمای جوش یک نمونه از اکسیژن  بوده  گراد  ی سانتی درجه   -186ی زمین)گاز آرگون(، در حدود  ترین گاز نجیب موجود در هواکره دمای جوش فراوان (  3

 گراد است.ی سانتی  درجه   -183در حدود  

ی سانتی  درجه   -55کند تا در نهایت به درجه به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع کاهش پیدا می  6ی ی تروپوسفر، دمای هوا مرتبا به اندازه در طول الیه ( 4

رسد. بعد از آن، دمای هوا مجددا شروع  می گراد ی سانتی درجه  7کند تا به دمای رسد. پس از آن، با افزایش ارتفاع، دمای هوا شروع به افزایش می گراد می 

رسد. توجه داریم که در این محدوده از هواکره،  ی سانتی گراد می درجه   -78کیلومتری از سط  زمین، دما به    75کند و در ارتفاع حدود  به کاهش یافتن می

 دهد: وا در طول هواکره را نشان مینمودار زیر، روند تغییر دمای ه  دما پایین تر از دما در انتهای الیه تروپوسفر است.
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 کنیم.گرم بر مول است. بر این اساس، حجم مولی گازها را در شرایط آزمایش محاسبه می  32جرم مولی گاز اکسیژن، برابر با  

چگالی  گاز  =
جرم  مولی گاز 

حجم  مولی گاز 

               
⇒    1/28 =

32 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

𝑉 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1

               
⇒    𝑉 = 25 𝐿. 𝑚𝑜𝑙−1 

ی واکنش انجام شده به صورت  ی موازنه شده معادله لیتر حجم خواهند داشت.    25با توجه به محاسبات باال، هر مول از مواد گازی مختلف در شرایط آزمایش  

 زیر است:

2𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑁𝐻3(𝑔) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐻𝐶𝑁(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 
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مول بخار آب(    6مول گاز هیدروژن سیانید و    2ی گازی)مول فراورده   8مول گاز متان، مجموعا    2ی این واکنش، به ازای مصرف شدن  جه به معادله با تو 

 کنیم. های گازی تولید شده را محاسبه میشود. بر این اساس، حجم فراورده تولید می 

? 𝐿  فراورده  گازی = 25/6 𝑔 𝐶𝐻4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16 𝑔 𝐶𝐻4
×

8 𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
×

25 𝐿  فراورده  گازی

1 𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی
= 160 𝐿 

 کنیم. می  محاسبههای گاز اکسیژن مصرف شده در این واکنش را  در قدم بعد، شمار مول

?𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 25/6 𝑔 𝐶𝐻4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16 𝑔 𝐶𝐻4
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
= 2/4 𝑚𝑜𝑙 

 مول گاز اکسیژن مصرف شده است.   4/2لیتر فراورده گازی تولید شده و    160با توجه به محاسبات انجام شده، طی این فرایند  
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 فقط عبارت )ب( درست است.

 بررسی چهار عبارت: 

  6ی  ی هوا کره(، دمای هوا تقریبا به اندازه ترین الیه ی تروپوسفر)سطحی ع در الیه متر( ارتفا   1000به طور کلی، به ازای افزایش یک کیلومتر)معادل با  آ(  

 کند. بر این اساس، داریم:کلوین( کاهش پیدا می   6گراد)معادل با  ی سانتی درجه 

مقدار تغییر دما  = میزان افزایش ارتفاع به کیلومتر  × 6 = 10× 6 = 60℃ 

 رسد. می  ℃48−کیلومتری سط  زمین، دمای هوا به    10رتفاع  ، پس در ا℃12دمای هوا در سط  کره زمین برابر با  

های تصویربرداری پزشكی مثل دستگاه  کردن کردن قطعات الكتریكی دستگاه   از گاز هلیم، برای خنکی گازهای نجیب است.  هلیم، اولین عضو خانواده ب(  

𝑀𝑅𝐼   برخی از کاربردهای گاز هلیم، در نمودار زیر نشان داده شده است:   شود.استفاده می 

 
از    تولید کند. ی زیادی رااند با اکسیژن بسوزد و نور و گرماتوهای فسیلی می ترین عنصر موجود در جهان، هیدروژن است. این گاز مانند سوخت فراوان پ(  

فلز آهن، اغلب    ی زمین، فلز آهن است.ترین عنصر موجود در کره ی مقابل، فراوان در نقطه   شود.های سوختی نیز استفاده می ترین نوع سلول این گاز در رایج 

 شود.به شكل اکسید در طبیعت یافت می 

ی سوختن زغال  سنگ هستند. معادله زغال  یک نمونه از  حاصل از واکنش سوختن  هایفراورده اکسید و بخار آب، از جمله  د دی اکسید، گوگر ت( کربن دی 

 سنگ به صورت زیر است: 

زغال  سنگ  + اکسیژن  → +بخار  آب  +گوگرد  دی  اکسید  کربن دی  اکسید  +  گرما 

 اند.های قطبی ساخته شده اکسید و بخار آب، از مولكول دی ی ناقطبی است، درحالی که گوگرد  اکسید یک ماده کربن دی 
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 کنیم. نیتروژن پنتاکسید را محاسبه میهای دی اول، شمار مول   قدمدر  

?𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5 = 2/107 × 1024 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑁 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁

6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑁
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁
= 1/75 𝑚𝑜𝑙 

2𝑁2𝑂5(𝑠)ی واکنش انجام شده به صورت  معادله  → 2𝑁2(𝑔) + 5𝑂2(𝑔)  مول    2ی این واکنش، بر اثر تجزیه  با توجه به معادله .  است𝑁2𝑂5  هفت ،

 کنیم. های گازی تولید شده در این فرایند را محاسبه میشود. بر این اساس، شمار مول فراورده مول فراورده گازی تولید می 

?𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی = 1/75 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5 ×
7 𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5
= 6/125 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.لیتری، فشار این مخزن را با استفاده از قانون گازها محاسبه می   70های گازی موجود در مخزن  با توجه به شمار مول

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
               
⇒    

𝑃2
𝑃1
=
𝑛2

𝑛1
×
𝑇2
𝑇1
×
𝑉1

𝑉2

              
⇒    

𝑃2
1 𝑎𝑡𝑚

=
6/125

1
×

273
273

×
22/4
70

              
⇒    𝑃2 = 1/96 𝑎𝑡𝑚 

کاربردهای هلیم

خنک  کردن کردن قطعات الكتریكی دستگاه های تصویربرداری پزشكی 

پر کردن بالن های هواشناسی

جوشكاری

پر کردن کپسول های غواصی
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ی فشار گازهای موجود در  ( برای محاسبه 𝑆𝑇𝑃توجه داریم که در روابط باال، از مقایسه شرایط گازهای موجود در ظرف واکنش با شرایط استاندارد)شرایط  

 کنیم.مصرف شده را محاسبه می   𝑁2𝑂5  این مخزن استفاده شده است. در قدم بعد، جرم

? 𝑔 𝑁2𝑂5 = 2/107× 1024 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑁 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁

6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑁
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁
×

108 𝑔 𝑁2𝑂5

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5
= 189 𝑔 

2𝑁2𝑂5(𝑠)در واکنش    𝑁2𝑂5گرم    189با توجه به قانون پایستگی جرم، با مصرف شدن   → 2𝑁2(𝑔) + 5𝑂2(𝑔)  یک مخلوط گازی از عناصر اکسیژن ،

لیتری شده است. بر این اساس، چگالی این مخلوط را    70گرم است. این مخلوط گازی، وارد یک مخزن    189شود که جرم آن برابر با  و نیتروژن ایجاد می 

 کنیم.در مخزن مورد نظر محاسبه می 

چگالی  =
جرم مخلوط گازی 

حجم  مخزن
=

189 𝑔  مخلوط گازی

70 𝐿 مخزن
= 2/7 𝑔. 𝐿−1 

 گرم جرم دارد.   7/2با توجه به محاسبات باال، هر لیتر از مخلوط گازی موجود در این مخزن  
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 های حاصل از فسفر و کلر به صورت زیر است: ساختار مولكولی ترکیب 

 
و یون فسفات نیز به صورت    𝑃𝑂𝐶𝑙3جفت الكترون ناپیوندی وجود دارد. ساختار لوویس مولكول    10جفت الكترون پیوندی و    3کلرید  در ساختار فسفر تری 

 زیر است:

 
 جفت الكترون ناپیوندی وجود دارد.    12جفت الكترون پیوندی و    4در ساختار یون فسفات نیز  

 ها: بررسی سایر گزینه 

2𝑀𝑔(𝑠)ی این واکنش به صورت  سوزد. معادله نیزیم در شرایط مناسب، با گاز اکسیژن واکنش داده و میم(  2 + 𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂(𝑠)    است. این

ذشته  های گ مان واکنش با آزاد شدن مقداری گرما و یک نور سفید خیره کننده همراه است. همانطور که به یاد دارید، از نور تولید شده در این واکنش در ز

 دهد:شده است. تصویر زیر، نمایی از واکنش سوختن نوار منیزیم را نشان می به عنوان منبع نور برای عكاسی استفاده می

 
 دهد: ی زیر با آب واکنش می منیزیم اکسید تولید شده طی این فرایند، یک ترکیب یونی است که بر اساس معادله 

MgO(s) + H2O(l) → Mg
2+(aq) + 2OH−(aq) 

 شود.های آبی می محلول  𝑝𝐻درنگ، همانند سایر اکسیدهای فلزی، خاصیت بازی داشته و موجب افزایش  ی سفیاین ماده 

کره، در ساختار  ی هواکره است که زندگی روی زمین، به وجود آن گره خورده است. این عنصر در آب دهنده ترین گازهای تشكیل اکسیژن یكی از مهم(  3

های زیستی  ی مولكولرت ترکیب با دیگر عنصرها از جمله سیلیسیم وجود دارد. همچنین اکسیژن در ساختار همه کره به صوهای آب و در سنگ مولكول

های دو اتمی وجود دارد. توجه داریم که مقدار  شود. این گاز در هواکره به طور عمده به شكل مولكول ها نیز یافت می ها و پروتئینها، چربی مانند کربوهیدرات 

 های گوناگون هواکره با هم تفاوت دارد. یه این گاز در ال

تنان  گروهی از کیسه )ها شود. مرجان ها، موجب ایجاد خاصیت اسیدی در آب میاکسید، یكی از اکسیدهای اسید است که با انحالل در آب دریاچه کربن دی (  4

روند. آهک)کلسیم اکسید(، یک اکسید بازی است. افزودن  ین میاکسید در آب و ایجاد خاصیت اسیدی، از ببا افزایش مقدار کربن دی  (،با اسكلت آهكی 

 شود.ها میآب موجود در آن   𝑝𝐻ها و افزایش  های اسیدی، موجب کاهش خاصیت اسیدی این دریاچه های کشاورزی و دریاچه آهک به زمین 
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله 

4𝑁𝐻3(𝑔) + 7𝑂2(𝑔) → 4𝑁𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 
 کنیم.ی این واکنش، جرم گاز اکسیژن مورد نیاز را محاسبه می با توجه به معادله 

? 𝑔 𝑂2 = 51 𝑔 𝑁𝐻3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

17 𝑔 𝑁𝐻3
×

7 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

4 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 168 𝑔 

 کنیم.تولید شده را محاسبه می اکسید  در قدم بعد، حجم گاز نیتروژن دی 

? 𝐿 𝑁𝑂2 = 51 𝑔 𝑁𝐻3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

17 𝑔 𝑁𝐻3
×

4 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2

4 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
×

22/4 𝐿 𝑁𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2
= 67/2 𝐿 

 است.   تولید شدهدر شرایط استاندارد    اکسیدنیتروژن دیلیتر گاز    2/67همانطور که مشخد است، در این واکنش شیمیایی  
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ترین آنها است.  یكی از مهم  ،کنند که آمونیاكاز آن تهیه می   را  پذیری ناچیزی دارد، اما امروزه در صنعت، مواد گوناگونیهر چند که گاز نیتروژن واکنش 

شود. هابر واکنش میان گازهای هیدروژن و  فشار اتاق انجام نمیسازی، در دما و  و نیتروژن، بخاطر سط  باالی انرژی فعال  هیدروژنواکنش میان گازهای  

سرانجام دریافت که این  نیتروژن را بارها و بارها در دماها و فشارهای گوناگون انجام داد تا بتواند شرایط بهینه برای انجام شدن این واکنش را پیدا کند. او 

شود. البته، توجه داریم که واکنش میان گازهای هیدروژن و نیتروژن  الیزگر)آهن( انجام می با حضور یک کات  ،200𝑎𝑡𝑚و فشار    ℃450واکنش در دمای  

شوند. با این توصیف، در ظرف واکنش  کننده در آن به فراورده تبدیل نمیهای شرکت ی واکنش دهنده پذیر است و به همین خاطر، همه یک واکنش برگشت 

 دهد:تصویر زیر، مراحل کلی انجام شده در فرایند هابر را نشان می   یاك وجود خواهد داشت.مخلوطی از سه گاز هیدروژن، نیتروژن و آمون

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

 دهد:  های خارج شده از اگزوز خودروها را نشان می( تصویر مقابل، نمایی از آالینده 1

دی  گوگرد  دی گازهای  کربن  مونوکسید،  کربن  مونوکسید،  نیتروژن  دی اکسید،  نیتروژن  و  جمله  اکسید  از  اکسید، 

 مواد به صورت زیر است:   شوند. ساختار لوویس اینداری هستند که از اگزوز خودروها خارج می های اکسیژن ترکیب 

 
شود. همانطور که مشخد است، در ساختار این ماده هیچ اتم  ( نیز از اگزوز خودروها خارج می 𝐶𝑥𝐻𝑦ها) های گفته شده، بخار هیدروکربن عالوه بر آالینده 

 اکسیژنی وجود ندارد. 

های  ی اتم های ناقطبی و سه اتمی تشكیل شده و همهت. این گاز، از مولكولاکسید اس ی زمین، گاز کربن دیای موجود در هواکره ترین گاز گلخانه مهم( 2

 گیرند. ی آن بر روی یک خط راست قرار میسازنده 

 ی این مواد به صورت زیر است: های سازنده هایی از عنصر اکسیژن هستند. ساختار مولكول ها یا دگرشكل ( اوزون و اکسیژن، آلوتروپ 4

 
گراد است. همانطور که مشخد  ی سانتی درجه  -183گراد و دمای جوش اکسیژن نیز تقریبا برابر با ی سانتی درجه  -112ا برابر با دمای جوش اوزون تقریب

 ی جوش این ماده نیز بیشتر از اکسیژن است. است، در ساختار مولكول اوزون، شمار پیوندهای اشتراکی بیشتر بوده و نقطه 
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 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

این ماده در مقایسه با هیدروژن کلرید دمای جوش باالتری خواهد داشت. بر   شود،می   برقرار  هیدروژنی  پیوند  فلوئورید  هیدروژن  هایمولكول  بین  چونآ(  

 .شودمی  تبدیل  مایع  حالت  به  تریپایین  دمای  در  فلوئورید  هیدروژن  زگا   با  مقایسه  در  کلرید  هیدروژن  گاز  توان گفتاین اساس، می

 دهد:کره را نشان می ی آب نمودار زیر، اجزای سازنده دهد.  ی زمین را تشكیل میدرصد از جرم کل کره   4−10کره، تقریبا  آب ب(  

 
در نقطه مقابل، آب    کره هستند.موجود در هوا، از جمله منابع غیراقیانوسی آب ها، رطوبت خاك و بخار آب  با توجه به نمودار باال نهرها، آب شور دریاچه 

 دهند. ها، منابع اقیانوسی آب را تشكیل می موجود در دریاها و اقیانوس 

 دهد: پ( تصویر مقابل، نمایی از محلول سرم فیزیولوژی را نشان می 

رید( است که از آن برای  سرم فیزیولوژی، محلول رقیقی از نمک خوراکی)سدیم کلدر واقع  

های آب از  شود. در این محلول، مولكولها و یا تزریق مستقیم استفاده می شست و شوی زخم 

های کلرید(  هایی با بار منفی)یون های هیدروژن(، به طرف یون سمت سر مثبت خود)از سمت اتم 

جه داریم که سرم  تو  کنند.ها را احاطه میگیری پیدا کرده و این یونموجود در محلول جهت 

 رود. های همگن به شمار می فیزیولوژی، از جمله محلول 

  )یونی که از اتصال چند اتم مختلف به یكدیگر ایجاد شده باشد( ترین یون چنداتمیفراوان ت( 

𝑆𝑂4با فرمول شیمیایی    موجود در آب دریاها، یون سولفات
جفت الكترون    12و  ها برقرار شده  اتم پیوند اشتراکی بین    4هر یون سولفات،    ساختار  است. در  −2

 . ساختار لوویس این یون به صورت زیر است: ناپیوندی نیز وجود دارد

 
های  توان گفت این یون در باران شود. بر این اساس، میتوجه داریم که یون سولفات، همان یونی است که بر اثر یونش کامل سولفوریک اسید نیز تولید می

 ود. شاسیدی نیز یافت می 
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موجود در    و سدیم نیترات  گرم در نظر گرفته و بر این اساس، غلظت نقره نیترات  𝑥لیتری را برابر با    5جرم نقره نیترات و سدیم نیترات حل شده در محلول  

 کنیم.این محلول را محاسبه می 

?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3 = 𝑥 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

85 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3
=
𝑥

85
 𝑚𝑜𝑙          

          
⇒  [𝑁𝑎𝑁𝑂3] =

𝑥
85  𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

5 𝐿 محلول
=
𝑥

425
 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

?𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3 = 𝑥 𝑔 𝐴𝑔𝑁𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

170 𝑔 𝐴𝑔𝑁𝑂3
=
𝑥

170
 𝑚𝑜𝑙        

          
⇒  [𝐴𝑔𝑁𝑂3] =

𝑥
170  𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

5 𝐿 محلول
=
𝑥

850
 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

آب کره

منابع اقیانوسی آب موجود در اقیانوس ها

منابع غیراقیانوسی

آب شیرین و آب شور دریاچه ها

رطوبت خاك

بخار آب موجود در هوا

آب های زیر زمینی و چشمه ها

کوه های یخ

نهرها و جوی های آب



 134صفحه              8مرحله    - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                      شیمی

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه    20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد  
 

 

𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞)ی  نقره نیترات موجود در این محلول، بر اساس معادله  + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞)  سدیم کلرید واکنش    لول با مح

موالر(، غلظت نقره نیترات را در این محلول    2لیتر محلول  میلی   2/0ی این واکنش و مقدار محلول سدیم کلرید مصرف شده)با توجه به معادله دهد.  می

 کنیم. محاسبه می

0/2 𝑚𝐿  محلول سدیم کلرید = 1 𝑚𝐿  محلول نقره نیترات ×
1 𝐿  محلول نقره نیترات

1000 𝑚𝐿  محلول نقره نیترات
×

𝑥
850  𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

1 𝐿  محلول نقره نیترات
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

 

1 𝐿  محلول سدیم کلرید

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
×

1000 𝑚𝐿  محلول سدیم کلرید

1 𝐿  محلول سدیم کلرید

                     
⇒      𝑥 = 340 𝑔 

 گرم سدیم نیترات وارد محلول اولیه شده است. بر این اساس، داریم:  340گرم نقره نیترات و    340توان گفت  ، می𝑥با توجه به مقدار  

[𝑁𝑎𝑁𝑂3] =

𝑥
85  𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

5 𝐿 محلول
=
𝑥

425
= 0/8 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1             [𝐴𝑔𝑁𝑂3] =

𝑥
170  𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

5 𝐿 محلول
=
𝑥

850
= 0/4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

یون نیترات وجود دارد، پس غلظت یون نیترات در محلول مورد نظر برابر با مجموع غلظت سدیم    1در واحد فرمولی سدیم نیترات و نقره نیترات، فقط  

 نیترات و نقره نیترات در این محلول خواهد بود. 

غلظت یون نیترات  = غلظت نقره نیترات  + غلظت سدیم نیترات  = 0/4+ 0/8 = 1/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
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شود و قدرت نیروهای بین مولكولی در آن  می های اتانول پیوند هیدروژنی برقرار  هرچند که جرم مولكولی استون بیشتر از اتانول است، اما چون بین مولكول 

توجه داریم  که استون، فاقد اتم هیدروژن متصل به اتم اکسیژن بوده و    تر از استون است، این ماده نقطه جوش باالتری نسبت به استون خواهد داشت.قوی

 شود.های این ماده پیوند هیدروژنی برقرار نمیبه همین خاطر، بین مولكول

 ها: ر گزینه بررسی سای

توان  شیمیایی این دو ترکیب، می   لاست. با توجه به فرمو  𝑁𝐻4𝐶𝑙و    𝐶𝑎𝐶𝑂3فرمول شیمیایی کلسیم کربنات و آمونیوم کلرید به ترتیب به صورت  (  1

 است.   1ها برابر با  ها در آن ها به کایتونگفت نسبت میان شمار آنیون 

از سمت    𝐻2𝑂به عبارت دیگر، هر مولكول    مولكول دیگر متصل است.  4توسط چهار پیوند هیدروژنی به    𝐻2𝑂( در ساختار میكروسكوپی یخ، هر مولكول  2

 دهد: دهد. تصویر زیر، ساختار یخ را نشان می می   تشكیل  وند و از سمت اتم اکسیژن خود نیز دو پیوند هیدروژنیهای هیدروژن خود دو پیاتم 

 
گرم از نمک    200حداکثر  توان گفت  گرم آب است. بر این اساس، می  1000لیتر آب بوده و هر لیتر آب نیز معادل با    1000هر مترمكعب آب، معادل با  (  4

گرم از نمک    02/0گرم آب،    100توانیم بگوییم در هر  تقسیم کنیم، می   104شونده را بر  م آب حل شده است. اگر جرم حالل و حل گر  106مورد نظر در  

 دهد: ها نشان میپذیری آن بندی انواع مواد را بر اساس مقدار انحاللنمودار زیر، دسته مورد نظر حل شده است.  

 
گرم آب( است، این ماده در گروه مواد    100گرم در    02/0مترمكعب آب خالد)معادل با    1گرم در    200ی مورد نظر برابر با  پذیری ماده چون انحالل 

 گیرد.  محلول در آب قرار می کم
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  20آید. از طرف دیگر، در دمای گرم محلول سیرشده بدست می  123گرم آب،  100گرم لیتیم سولفات در  23گراد، با ریختن ی سانتی درجه   90در دمای 

اگر دمای   توان گفتآید. بر این اساس، می گرم محلول سیرشده بدست می  134گرم آب،  100گرم لیتیم سولفات در  34گراد نیز با ریختن ی سانتی درجه 

انواع مواد

محلول گرم آب100گرم در 1بیشتر از 

کم محلول گرم آب100گرم در 0/01تا 1بین 

نامحلول گرم آب100گرم در 0/01کمتر از 

انحالل پذیری در آب
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گرم محلول سیرشده در ظرف باقی   123گرم نمک رسوب کرده و    11برسانیم،    ℃90به    ℃20گرم را از    134ای از لیتیم سولفات به جرم  محول سیرشده 

 کنیم. ماند. بر این اساس، جرمی از محلول لیتیم سولفات را که باید افزایش دما داده شود محاسبه میمی

? 𝑔  محلول سیرشده در دمای  20  درجه = 0/3 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4 ×
110 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4
×

134 𝑔  محلول سیرشده در دمای  20  درجه

11 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 402 𝑔 

 گرم محلول لیتیم سولفات را افزایش بدهیم.  402مول لیتیم سولفات باید دمای    3/0با توجه به محاسبات باال، برای بدست آوردن  
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های  های قطبی و گاز اکسیژن از مولكول جرم مولی گازهای نیتروژن مونوکسید و اکسیژن تقریبا نزدیک به هم است؛ اما گاز نیتروژن مونوکسید از مولكول 

ی کلی  پذیری اکسیژن بیشتر است. مقایسه انحالل پذیری گاز نیتروژن مونوکسید در آب، در مقایسه با  ناقطبی تشكیل شده است و به همین خاطر، انحالل

 پذیری گازهای مختلف در آب، به صورت زیر است: انحالل

 
کند، این گاز در مقایسه با سایر گازها  های آب واکنش داده و کربنیک اسید را تولید می اکسید برخالف سایر گازهای داده شده با مولكول چون گاز کربن دی 

 شود. آب حل می به مقدار بیشتری در  

 ها: بررسی سایر گزینه 

نامند. نمک خوراکی در زندگی روزانه و صنایع گوناگون کاربردهای فراوانی دارد. بر  جداسازی حل شونده از محلول به شكل بلورهای جامد را تبلور می (  1

از سدیم کلرید استخراج شده از آب    %50شود. در حدود  می ها تن سدیم کلرید با روش تبلور از آب دریا جداسازی و استخراج  این اساس، ساالنه میلیون 

شود. این درحالی است که مصارف  ( و گاز هیدروژن استفاده می 𝑁𝑎𝑂𝐻یا  ، فلز سدیم، سودسوزآور)سدیم هیدروکسید(𝐶𝑙2)گاز دریاها برای تهیۀ گاز کلر

کنند. عالوه بر موارد گفته شده، از سدیم کلرید برای تولید سدیم  ا مصرف می از کل سدیم کلرید استخراج شده ر  % 20خانگی و تغذیه جانوران، کمتر از  

شود. این ترکیب یونی در صنعت  ی خمیر کاغذ، پارچه، رنگ، پالستیک و ... نیز استفاده می ی کنسرو تن، تهیه ها، فراوری گوشت، تهیه کربنات، ذوب یخ جاده 

 نفت نیز کاربرد دارد. 

های یونی و مواد مولكولی را در  تواند بسریاری از ترکیبترین حالل موجود در طبیعت، صرنعت و آزمایشرگاه اسرت؛ زیرا این ماده مییجترین و راآب، فراوان(  3

ها آبی نیسرتند  محلول  ها آب اسرت( در زندگی جانداران نقش کلیدی و حیاتی دارند، اما همههایی که حالل آنهای آبی)محلولخود حل کند. آب و محلول

اسررت. این ماده حالل   𝐶6𝐻14های دیگری مثل اتانول، اسررتون و هگزان نیز وجود دارند. هگزان، یک حالل آلی با فرمول مولكولی  زیرا افزون بر آب، حالل

 مواد ناقطبی بوده و به عنوان رقیق کننده رنگ کاربرد دارد.

ی مستقیم دارد. چون جرم مولی پتاسیم برمید بیشتر از  های موجود در آن محلول رابطه یون رسانایی الكتریكی یک محلول، با غلظت مولی  به طور کلی،  (  4

ی سدیم کلرید بیشتر بوده  های نمک در نمونه هایی به جرم برابر از این دو ترکیب یونی، شمار مولتوان گفت در نمونه جرم مولی سدیم کلرید است، پس می 

ی سدیم کلرید بیشتر از پتاسیم برمید  ها در نمونهها نیز بیشتر است. چون مجموع شمار مول یونمار مول یونو در ساختار این ترکیب یونی، مجموع ش

 شود که رسانایی الكتریكی آن بیشتر است.است، با انحالل این نمک در آب محلولی ایجاد می 
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 هستند. های داده شده درست  ی عبارت همه 

 بررسی چهار عبارت: 

 کنیم.در قدم اول، درصد جرمی یون منیزیم را در محلول مورد نظر محاسبه می آ(  

درصد  جرمی  منیزیم = ÷غلظت  𝑝𝑝𝑚 یون  منیزیم 104
              
درصد  جرمی  منیزیم    ⇒ = (4× 104) ÷ 104 =  درصد  4

 کنیم. ( را در محلول مورد نظر محاسبه می𝑀𝑔𝑆𝑂4سولفات) منیزیم، درصد جرمی منیزیم  با توجه به درصد جرمی یون    م بعدددر ق

درصد  جرمی  منیزیم سولفات  = درصد  جرمی  منیزیم ×
جرم مولی منیزیم سولفات 

جرم مولی منیزیم 
= 4 ×

120
24
=  درصد  20

گرم    80گرم منیزیم سولفات و    20گرم از این محلول،    100توان گفت در هر  است، پس می   % 20درصد جرمی منیزیم سولفات در محلول مورد نظر برابر با  

 .است  )منیزیم سولفات(شوندهحل   جرم  برابر  4  )آب(حالل  جرم آب وجود دارد. در چنین محلولی،  

انحالل پذیری کمتر نیتروژن اکسیژن دنیتروژن مونوکسی کربن دی اکسید ترانحالل پذیری بیش
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ها به طور طبیعی در آب حل  های گوناگون است. برخی از این یونها و کاتیون آب آشامیدنی، مخلوطی زالل و همگن بوده و حاوی مقدار کمی از آنیون ب(  

سیار کمی یون  شوند. به عنوان مثال، به آب آشامیدنی مقدار ب ها در مراکز تأمین آب آشامیدنی به آن افزوده می شده است، اما برخی دیگر از این یون 

 شود.ها میافزایند، زیرا وجود این یون سبب حفظ سالمت دندان ( می−𝐹فلوئورید)یون  

ی بدن ما به یون پتاسیم، دو برابر بیشتر از یون سدیم است.  ( است. نیاز روزانه +𝐾های بدن، یون پتاسیم) های موجود در الكترولیت ترین یون یكی از مهمپ(  

شود. وجود یون پتاسیم برای تنظیم و عملكرد مناسب  د غذایی حاوی یون پتاسیم هستند، کمبود این یون به ندرت در بدن احساس می از آنجا که بیشتر موا

پذیر نیست. درواقع، اختالل در حرکت این یون از خالل  های عصبی بدون وجود این یون، امكان دستگاه عصبی بسیار ضروری است؛ به طوری که انتقال پیام 

 شود. های عصبی، مانع از انتقال پیام های عصبی و گاهی در موارد شدید منجر به مرگ میسلول   غشای

برابر    𝑛با آب واکنش ندهد، با    𝑋ی مستقیم دارد. در واقع، اگر گاز  پذیری گازهای مختلف در آب، با فشار این گازها رابطه طبق قانون هنری، انحالل ت(  

پذیری یک گاز از گاز دیگر در آب بیشتر  شود. بر اساس این قانون، اگر در شرایط یكسان انحالل برابر می  𝑛ی آن نیز در آب  پذیرشدن فشار این گاز، انحالل 

 دهد: نمودار زیر، بیانی از قانون هنری را در رابطه با چند گاز مختلف نشان می شود.  پذیری این گاز نیز بیشتر می باشد، تاثیر تغییر فشار بر انحالل

 
 . است  نیتروژن  پذیریانحالل   نمودار  شیب  از  تندتر  اکسیژن  گاز  پذیریانحالل  نمودار  شیبمانطور که مشخد است،  ه
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 کنیم.این محلول محاسبه می   ( را در𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2منیزیم نیترات)   در قدم اول، با توجه به اطالعات داده شده غلظت مولی

غلظت  مولی =
10 × درصد  جرمی  × چگالی 

جرم  مولی حل  شونده 
=

10 × 37× 1/2
148

= 3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

گرم آب وجود    63گرم منیزیم نیترات و    37گرمی از این محلول،    100ی  توان گفت در یک نمونهاست، پس می   %37درصد جرمی محلول مورد نظر برابر با  

 کنیم.گرمی محاسبه می   100های اکسیژن را در این محلول  شمار اتم دارد. بر این اساس،  

نمک  ∶ ? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂 = 37 𝑔 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2
148 𝑔 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2

×
6 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2
×

6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 9/03× 1023

 

آب  ∶ ? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂 = 63 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

×
6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 21/07× 1023 

 کنیم.گرمی محاسبه می   100های اکسیژن را در این محلول  در قدم بعد، مجموع شمار اتم 

مجموع شمار اتم های اکسیژن  = 9/03× 1023 + 21/07× 1023 = 3/01 × 1024 

 کنیم.گرم محاسبه می   60اکسیژن را در محلولی به جرم  های  در قدم آخر، شمار اتم 

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂 = 60 𝑔 محلول×
3/01× 1024 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂

100 𝑔 محلول
= 1/806× 1024 𝑎𝑡𝑜𝑚 
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  نظافت،   آشپزخانه،  در  شستشو  پز،  و  پخت  شامل  نوشیدن،  بر  افزون  آب  مقدار  این.  کندمی  مصرف  آب  لیتر  350  حدود  در  به طور مستقیم  روزانه  فرد،  هر

  آب   زیادی  بسیار  حجم  گوناگون،  صنایع  در  روزانه  بلكه  شود،نمی  محدود  شخد  هر  روزانه  هایفعالیت   به  آب  مصرفالبته،    .شودمی....    و  لباس  شستشوی

 است.   داده  اختصاص  خود  به  را  مصرفی  آب  حجم  بیشترین  کشاورزی  صنعت  صنایع،  میان  در.  شودمی   استفاده

 در   و  استفاده  قابل  آب  از  مقدار  چه  فرد  هر  که  دهدمی  نشان  آب  ردپای  درواقع،.  شودمی  تعریف  نیز  آب  ردپای  فرد،  هر  برای  اکسید،دی  کربن  ردپای  همانند

  گوناگون   هایفعالیت   و  خدمات  ارائه  کاالها،  تولید  در  که  را  آبی  همۀ  میزان،  این.  شودمی   کم  آب  منابع  حجم  از  مقدار  چه   نتیجه  در  و  کندمی  مصرف  دسترس

 . دهدمی  نشان  شود،می  مصرف

 ها: بررسی سایر گزینه 
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کند. دقیقا به همین خاطر  های مختلف در یک نمونه از آب خالد، ظرفیت آب برای حل کردن گازهای مختلف در آن کاهش پیدا می ( با انحالل نمک1

پذیری  شود. به طور کلی، برای کاهش انحالل ی خالد از آب، به مقدار کمتری حل می آب دریا در مقایسه با یک نمونه است که گاز اکسیژن در یک نمونه از  

 توان استفاده کرد: های زیر میگازها در یک محلول، از روش

 
 دهد: ( تصویر زیر، انجام شدن فرایند اسمز معكوس را نشان می2

 
نیرو) یک  از  استفاده  با  فرایند،  خ این  مولكولافشار(  آن،  انجام شده و طی  با غلظت حل رجی  از محیطی  آب  با غلظت  شونده های  به محیطی  بیشتر  ی 

 کنند. ی کمتر حرکت می شونده حل 

ی گذر  ها فقط اجازه روزنه ای که این  توانند از آن گذر کنند؛ به گونه ی مواد می های سازنده هایی بسیار ریز دارد که ذره ها در گیاهان روزنه ی یاخته دیواره (  4

ها غشای نیمه تراوا  کنند. این دیواره تر جلوگیری میهای درشت دهند و از گذر مولكول ها را می های کوچک مانند آب و یون ها و مولكول به برخی از ذره 

های آب، خود به خود از  مولكول  گیرند، قرار می   های خشک مانند مویز درون آبتراوا است که وقتی میوه شوند. بخاطر وجود همین غشای نیمه نامیده می 

 شود.روند. در نتیجه، میوه آبدار و متورم میی سلولی به محیط غلیظ میهای دیواره محیط رقیق با گذر از روزنه 
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𝑆𝑖14سیلیسیم) 
های نافلزی  در واکنش با اتم   ،فلزی موجود در جدول تناوبیر عناصر شبه های خورشیدی است و همانند سایی سلول( عنصر اصلی سازنده  

 گذارد. به اشتراك می  های ظرفیتی خود راالكترون 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ی  عناصر هم دوره   ها قرار داشته و بینعنصر کلر در گروه هالوژن کند.  ای، شعاع اتمی عناصر از چپ به راست کاهش پیدا می در هر تناوب از جدول دوره (  1

 خود، پس از آرگون، کمترین شعاع اتمی را دارد. 

ها افزایش یافته و به دنبال آن، شعاع اتمی  ی اتم های الكترونی موجود در اطراف هسته ای، با حرکت از باال به پایین، شمار الیه در یک گروه از جدول دوره 

تری داشته  ای قرار دارند، عنصری که شعاع اتمی کوچک لزی که در یک گروه مشابه از جدول دوره کند. از میان عناصر نافاین عناصر نیز افزایش پیدا می 

گیرند. در  های آن در مقایسه با سایر عناصر با قدرت بیشتری الكترون می تری قرار داشته باشد(، خاصیت نافلزی بیشتری داشته و اتم باشد)در موقعیت باال 

شوند. به  های موجود در اطراف اتم با قدرت بیشتری جذب میی هسته تا سط  اتم کاهش یافته و الكتروننافلزی، فاصله واقع با کاهش شعاع اتمی عناصر 

های برم با قدرت بیشتری الكترون گرفته و خاصیت نافلزی  های کلر در مقایسه با اتم تر از شعاع اتمی برم است، اتم عنوان مثال، چون شعاع اتمی کلر کوچک 

 ارند. بیشتری د

 دهد:شود. تصویر زیر، واکنش میان فلزهای قلیایی و گاز کلر را نشان می ی واکنش فلز سدیم با گاز کلر، نور زرد گسیل می ( از سامانه 2

 
 شود.های نئون، به رنگ قرمز دیده میاین در حالی است که نور گسیل شده از المپ

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)از آنجا که واکنش  ( 4 + 2𝐴𝑙(𝑠) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 2𝐹𝑒(𝑙)  پذیری آلومینیم از فلز  توان گفت واکنش شود، می به طور طبیعی انجام می

 شود. آهن بیشتر است. این واکنش، به واکنش ترمیت معروف بوده و از آهن مذاب تولید شده طی آن در صنعت جوشكاری استفاده می 

 

راه های کاهش انحالل پذیری گازها در یک نمونه از آب

افزایش دمای محلول

کاهش فشار گازها در محیط

افزودن مقداری از یک ترکیب یونی به محلول
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 کنیم.گرم بر مول است. بر این اساس، حجم مولی گازها را در شرایط آزمایش محاسبه می  32با    جرم مولی گاز اکسیژن، برابر

چگالی  گاز  =
جرم  مولی گاز 

حجم  مولی گاز 

               
⇒    1/28 =

32 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

𝑉 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1

               
⇒    𝑉 = 25 𝐿. 𝑚𝑜𝑙−1 

ی واکنش انجام شده به صورت  ی موازنه شده لیتر حجم خواهند داشت. معادله   25شرایط آزمایش  با توجه به محاسبات باال، هر مول از مواد گازی مختلف در  

 زیر است:

2𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑁𝐻3(𝑔) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐻𝐶𝑁(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 
مول بخار آب(    6و  مول گاز هیدروژن سیانید    2ی گازی)مول فراورده   8مول گاز متان، مجموعا    2ی این واکنش، به ازای مصرف شدن  با توجه به معادله 

 کنیم. های گازی تولید شده را محاسبه میشود. بر این اساس، حجم فراورده تولید می 

? 𝐿  فراورده  گازی = 25/6 𝑔 𝐶𝐻4  ناخالد ×
25 𝑔 𝐶𝐻4

100 𝑔 𝐶𝐻4  ناخالد
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16 𝑔 𝐶𝐻4
×

8 𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
×

25 𝐿  فراورده  گازی

1 𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی
= 40 𝐿 

 کنیم.می   محاسبهدر قدم بعد، جرم آمونیاك مصرف شده در این واکنش را  

? 𝑔 𝑁𝐻3 = 25/6 𝑔 𝐶𝐻4  ناخالد ×
25 𝑔 𝐶𝐻4

100 𝑔 𝐶𝐻4  ناخالد
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16 𝑔 𝐶𝐻4
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
×

17 𝑔 𝑁𝐻3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
= 6/8 𝑔 

 مصرف شده است.   نیز  گرم گاز آمونیاك  8/6لیتر فراورده گازی تولید شده و    40انجام شده، طی این فرایند  با توجه به محاسبات  

 

 (111  -مفهومی    –  متوسط)       3گزینه   288

 های )آ(، )پ( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

این عناصر، در مرکز و سمت چپ  . کنندو پرتوهای نوری تابیده شده به سمت خود را بازتاب می  هستند )براق(فلزها دارای سطحی درخشان آ( فلزها و شبه 

 دهد:های اخیر نشان می نمودار زیر، میزان استخراج انواع مواد را در طول سال اند.  ای قرار گرفته جدول دوره 

 
های فسیلی کمتر بوده است. با توجه به این نمودار،  اد معدنی و سوخت های اخیر میزان استخراج فلزها نسبت به مو، در سال همانطور که مشخد است

 میلیارد تن فلز از زمین استخراج خواهد شد.   12، نزدیک به  2030شود که در سال  بینی میپیش 

های  های یونی و یا ترکیب ترکیب های کوواالنسی، دهند که اغلب عنصرها در طبیعت به شكل ترکیب با سایر عناصر و در قالب ترکیب ها نشان می یافته ب( 

هایی از فلزهای  شوند؛ هرچند برخی عناصر نافلزی مانند اکسیژن، نیتروژن و گوگرد، به شكل آزاد در طبیعت وجود دارند و وجود نمونه مولكولی یافت می 

شود. نمودار  الی خاك یافت می های زرد البه ها یا رگه وخه طال، نقره، مس، پالتین نیز در طبیعت گزارش شده است. البته در میان فلزها، تنها طال به شكل کل

 دهد: شوند را نشان می زیر، برخی از عناصری که به حالت آزاد یافت می 

 
 شود.( دیده می 𝑆𝑖𝑂2توجه داریم که سیلیسیم نیز به حالت خالد در طبیعت یافت نشده و اغلب به صورت ترکیب سیلیس) 

  .دارند صیقلی و درخشان سطحی جامد  حالت در ،(سیلیسیم و آلومینیم منیزیم، سدیم، عناصر)ایدوره  جدول از سوم ناوبت در موجود عناصر از نیمیپ( 

 بقیه عناصر موجود در این تناوب نافلز بوده و در حالت جامد، دارای سط  کدر هستند. 

𝑆𝑐21اسكاندیم) ت(  
ها وجود دارد.  رنگی و برخی شیشه ای است. این ماده در برخی وسایل خانه مانند تلویزیون موجود در جدول دوره   (، نخستین فلز واسطه  

 دهند.های ظرفیتی خود را از دست می کل الكترون   +𝑆𝑐3ون  های این عنصر برای تبدیل شدن به یاتم 

عناصری که به حالت آزاد یافت می شوند
نافلزها اکسیژن، نیتروژن، گوگرد و گازهای نجیب

فلزها طال، نقره، مس و پالتین
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 سوزد: ی زیر می است. این ماده بر اساس معادله   𝐶14𝐻18𝑂2ترکیب مورد نظر، یک ترکیب آروماتیک با فرمول مولكولی  

2𝐶14𝐻18𝑂2 + 35𝑂2 → 28𝐶𝑂2 + 18𝐻2𝑂 
ی گازی تولید شده در این واکنش شیمیایی خواهد  اکسید تنها فراورده شود؛ پس کربن دیبه حالت مایع تولید می   𝐻2𝑂گراد،  ی سانتی در دمای صفر درجه 

 کنیم.را محاسبه می اکسید وارد شده به ظرف واکنش  های کربن دی بود. بر این اساس، شمار مول

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 54/5  𝑔 𝐶14𝐻18𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶14𝐻18𝑂2

218 𝑔 𝐶14𝐻18𝑂2
×

28 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶14𝐻18𝑂2
= 3/5 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.لیتری، فشار این مخزن را با استفاده از قانون گازها محاسبه می   70های گازی موجود در مخزن  با توجه به شمار مول

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
               
⇒    

𝑃2
𝑃1
=
𝑛2

𝑛1
×
𝑇2
𝑇1
×
𝑉1

𝑉2

              
⇒    

𝑃2
1 𝑎𝑡𝑚

=
3/5
1
×

273
273

×
22/4
70

              
⇒    𝑃2 = 1/12 𝑎𝑡𝑚 

ی فشار گازهای موجود در  ( برای محاسبه 𝑆𝑇𝑃توجه داریم که در روابط باال، از مقایسه شرایط گازهای موجود در ظرف واکنش با شرایط استاندارد)شرایط  

 کنیم. شده را محاسبه می  تولید  𝐶𝑂2  گاز  این مخزن استفاده شده است. در قدم بعد، جرم

? 𝑔 𝐶𝑂2 = 54/5  𝑔 𝐶14𝐻18𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶14𝐻18𝑂2

218 𝑔 𝐶14𝐻18𝑂2
×

28 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶14𝐻18𝑂2
×

44 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 154 𝑔 

 کنیم.را در مخزن مورد نظر محاسبه می   گازلیتری شده است. بر این اساس، چگالی این    70، وارد یک مخزن  اکسیدکربن دی   گازمقدار  این  

چگالی  =
جرم مخلوط گازی 

حجم  مخزن
=

154 𝑔 𝐶𝑂2

70 𝐿 مخزن
= 2/2 𝑔. 𝐿−1 

 گرم جرم دارد.   2/2با توجه به محاسبات باال، هر لیتر از مخلوط گازی موجود در این مخزن  
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𝑛اتم کربن،    𝑛در یک آلكان با   − 𝐶پیوند    1 − 𝐶    2و𝑛 + 𝐶پیوند    2 − 𝐻    .توان گفت در یک آلكان با  بر این اساس، می وجود دارد𝑛    اتم کربن، مجموعا

3𝑛 + 𝑛  نیز  اتم کربن  𝑛در یک آلكن با  ها وجود دارد.  پیوند اشتراکی)کوواالنسی( بین اتم  1 − 𝐶پیوند    2 − 𝐶  ،2𝑛    پیوند𝐶 − 𝐻    و یک پیوند𝐶 = 𝐶  

 ها وجود دارد.پیوند اشتراکی)کوواالنسی( بین اتم  3𝑛اتم کربن، مجموعا    𝑛توان گفت در یک آلكن با  شود. بر این اساس، می دیده می 

ها وجود دارد. ساختار مولكولی  پیوند اشتراکی بین اتم  10کربنه بوده و در هر مولكول آن،    3ن  ا ن یک آلكاپروپتوان گفت  ، میوجه به توضیحات داده شدهبا ت

 اکسید نیز به صورت زیر است:گوگرد دی 

 
 ارد. ها وجود دپیوند اشتراکی بین اتم  3همانطور که مشخد است، در هر مولكول از این ماده  

 ها: بررسی سایر گزینه 

𝐶6( عنصر کربن) 1
است. این اتم رفتارهای منحصر به فردی دارد که آن را از اتم   𝑝ی ای جای داشته و متعلق به دسته جدول دوره  6ی ی شماره ( در خانه  

های شناخته شده از دیگر عنصرهای جدول  های شناخته شده از اتم کربن، از مجموع ترکیب کند. به همین دلیل، ترکیب دیگر عنصرهای جدول متمایز می 

 : دهدی اتم کربن را نشان می ای بیشتر است. نمودار زیر، خواص ویژه دوره 

 
  80از    شود. روزانه بیشاستخراج می   زمین  ای متمایل به سبز از دلهای فسیلی بوده که به شكل مایع غلیظ سیاه رنگ یا قهوه ( نفت خام، یكی از سوخت 2

 م به شرح زیر است: شود. کاربردهای نفت خاهای گوناگون مصرف می لیتر است( در دنیا به شكل   159ی نفت خام)هر بشكه نفت، معادل با  میلیون بشكه 

 

خواص ویژه ی اتم کربن

وگانه و سه گانه با اتم های کربن افزون بر تشكیل پیوند اشتراکی یگانه، توانایی تشكیل پیوندهای اشتراکی د
. دیگر اتم های کربن و یا اتم های برخی از عناصر دیگر را دارند

در اندازه های اتم های کربن می توانند با پیوند اشتراکی به یكدیگر متصل شده و زنجیرها و حلقه های کربنی
.  گوناگون را بسازند

کاربردهای 
نفت خام

90بیش از )منبع تامین انرژی 
(درصد

استفاده از نفت به عنوان سوخت در وسایل نقلیه

استفاده از نفت برای تامین گرما و انرژی الكتریكی مورد نیاز ما

استفاده در صنایع پتروشیمی 
(درصد10کمتر از )

استفاده از نفت برای تولید الیاف، پارچه ها، شوینده ها، وسایل آرایشی و بهداشتی، رنگ، 
پالستیک و مواد منفجره
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های گوناگون تشكیل  ها را هیدروکربنی آنهای تجربی، نفت خام مخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی است که بخش عمده ها و یافته بر اساس پژوهش 

 اند.های هیدروژن و کربن به یكدیگر تشكیل شده هایی هستند که از اتصال اتم ها ترکیب دهند. هیدروکربن می

چون    کند.زنجیر، تفاوت دمای جوش دو عضو متوالی از اعضای این خانواده به تدریج کاهش پیدا میهای راست های کربن در آلكان فزایش شمار اتم با ا(  3

  هایی نمونه   جوش  دمای  تفاوت  با  مقایسه  در  پروپان،  و  اتان  گازهای  جوش  دمای  تفاوتتوان گفت  های کربن در هگزان بیشتر از اتان است، پس می تعداد اتم

 .است  بیشتر  هپتان،  و  هگزان  از
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله 

2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) 
گرم   44اکسید)معادل با مول گاز کربن دی  1گرم بخار آب( و  18مول بخار آب)معادل با  1مول سدیم هیدروژن کربنات)جوش شیرین(،  2ی بر اثر تجزیه 

مجموع جرم  مول سدیم هیدروژن کربنات،    2توان گفت با تجزیه هر  شوند. بر این اساس، میاکسید( تولید شده و از ظرف واکنش خارج می گاز کربن دی 

+44ی  مواد موجود در ظرف واکنش به اندازه  18 = گرم در نظر    𝑥کند. جرم سدیم هیدروژن کربنات ناخالد اولیه را برابر با  می گرم کاهش پیدا    62

 کنیم.کاهش جرم ایجاد شده را محاسبه می   نظری  گرفته و بر این اساس، مقدار

? 𝑔  کاهش  جرم = 𝑥 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  ناخالد ×
42 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

100 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  ناخالد
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

84 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3
×

62 𝑔  کاهش  جرم

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3
=

31𝑥
200

 𝑔 

 کنیم.در قدم بعد، مقدار عملی کاهش جرم ایجاد شده در این فرایند را محاسبه می

درصدی  بازده  =
مقدار  عملی

مقدار  نظری 
× 100

                
⇒    40 =

مقدار  عملی
31𝑥
200  𝑔

× 100
                 
مقدار  عملی     ⇒ =

31𝑥
500

 𝑔 

گرم بوده است. با انجام شدن واکنش تجزیه،    𝑥ی اولیه برابر با  جرم نمونه 
31𝑥

500
و از آن خارج  ی موجود در ظرف واکنش به حالت گاز درامده  گرم از مواد اولیه   

 یم: شوند. بر این اساس، دار می

درصد کاهش جرم  =
مقدار کاهش جرم 

اولیه جرم 
× 100 =

31𝑥
500  𝑔  کاهش  جرم

𝑥 𝑔  جرم  اولیه
× 100 =  درصد  6/2

 کند.درصد کاهش پیدا می   2/6ی  با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند جرم مواد موجود در ظرف به اندازه 

 

 (111  -مفهومی    –  آسان)       2گزینه   292

 گذاری این زنجیره کربنی به صورت زیر است:شماره   گذاری کنیم.ی کربنی اصلی این ترکیب را انتخاب کرده و آن را شماره زنجیره در قدم اول، باید  

 
  های کربن شماره های فرعی در آن سمت بیشتر باشد. بر روی اتمی کربنی را باید از سمتی آغاز کنیم که تراکم شاخه گذاری زنجیره توجه داریم که شماره 

گروه متیل قرار   2ی کربنی اصلی این ترکیب نیز از زنجیره 6و  2های کربن شماره گروه اتیل و بر روی اتم 2ی کربنی اصلی این ترکیب، از زنجیره 4و  3

کربنی است، پس    13شود. ترکیب مورد نظر، یک آلكان  متیل هپتان می دی -6،2-اتیلدی - 4،3گرفته است. بر این اساس، نام ترکیب مورد نظر به صورت  

است. بر این    𝐶3𝐻4ها بوده و فرمول مولكولی آن به صورت  ی آلكینشود. پروپین نیز دومین عضو از خانواده می  𝐶13𝐻28فرمول مولكولی آن به صورت  

 اساس، داریم:

شمار اتمهای هیدروژن در  4،3-دی اتیل- 6،2-دی متیل هپتان 

شمار اتمهای هیدروژن در پروپین 
=

28
4
= 7 
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های  )مخلوطی از هیدروکربن سررفید  نفت  از  عمده  طور  به  سرروخت  این.  شررودمی  تولید  ها پاالیشررگاه  تقطیر  هایبرج  در  خام  نفت  پاالیش  از  هواپیما  سرروخت

های مختلف اسرت.  به عبارت دیگر، نفت سرفید، مخلوطی از آلكان  .شرودمی  تهیه  شروند(اتم کربن در سراختار مولكولی خود می  15تا    10سریرشرده که شرامل  
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ی نفت  تصرویر زیر، خواص مختلف اجزای سرازنده  شرود.ی نفت خام اسرت که با اسرتفاده از برج تقطیر، از آن جدا میگازوئیل نیز یكی دیگر از اجزای سرازنده

 دهد:نشان میدر مقایسه با یكدیگر  خام را  

 
های بزرگتری بوده و به همین خاطر، این ماده در مقایسه با نفت سفید فراریت کمتر و  های موجود در تصویر فوق، گازوئیل دارای مولكول با توجه به داده 

 چگالی بیشتری دارد.   

 ها: بررسی سایر گزینه 

 دهد: های اسیدی با آب واکنش می حیطی زیر، در مها، اتن است. این گاز بر اساس معادله ی آلكن ( اولین عضو خانواده 1

 
 آید:هوازی گلوکز طی واکنش زیر نیز بدست مییک سوخت سبز است و بر اثر تخمیر بی( حاصل از این فرایند،  𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول) 

 
ی فرعی، یک گروه متیل)گروه  یک شاخه ها است. در ساختار این ترکیب آلی، یک اتم برم در قالب  ، یكی از مشتقات آلكان هپتانتیل  م-2-تیلا-3-برمو-2(  2

−𝐶𝐻3  ( و یک گروه اتیل)گروه−𝐶2𝐻5 اتم کربن وجود دارد.    10اند؛ پس در ساختار این ترکیب مجموعا  کربنه متصل شده   7ی اصلی  (، به یک زنجیره

 ساختار نفتالن نیز به صورت زیر است: 

 
اتم کربن در ساختار مولكولی خود است. این ماده، یک ترکیب جامد    10رود که دارای  ه شمار می ، یک ترکیب آروماتیک ب𝐶10𝐻8نفتالن با فرمول شیمیایی  

های آروماتیک، یک  ی ترکیب های سازنده در ساختار مولكول   است.ها به عنوان ضدبید برای نگهداری فرش و لباس کاربرد داشته  و سفیدرنگ است که مدت 

،  𝐶6𝐻6کربن موجود در آن، به صورت یكی در میان، دوگانه هستند. بنزن با فرمول مولكولی  -پیوندهای کربن  شود کهضلعی کربنی دیده می ی ششحلقه 

 های آلی است. سرگروه این خانواده از ترکیب 

برابر جرم مولی یک    2گاز  ی مستقیم دارد. به عنوان مثال، اگر جرم مولی یک  در شرایط یكسان، چگالی گازهای مختلف، با جرم مولی این گازها رابطه (  4

 شود. بر این اساس، داریم:برابر گاز دیگر می  2گاز دیگر باشد، چگالی این گاز نیز  

چگالی  بوتن

چگالی  متان 
=

جرم  مولی بوتن

جرم  مولی متان 
=

56
16
= 3/5 
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

𝐶پیوند    10ول بوتان  در مولكآ(   − 𝐻    پیوند    3و𝐶 − 𝐶    پیوند    10وجود دارد. در مولكول پنتن نیز𝐶 − 𝐻  ،3    پیوند𝐶 − 𝐶    و یک پیوند𝐶 = 𝐶    وجود

𝐶طور که مشخد است، تفاوت این دو مولكول، فقط در یک پیوند  ندارد. هما = 𝐶  .است 

تفاوت در ساختار، رفتارهای فیزیكی و شیمیایی متفاوتی دارند. روغن دارای حالت فیزیكی  های آلی هستند که به دلیل روغن و چربی از جمله ترکیب ب(  

های روغن پیوندهای دوگانه بیشتری وجود داشته و به  ( است. از دیدگاه شیمیایی، در ساختار مولكول sدارای حالت فیزیكی جامد)  نیز  ( بوده و چربیlمایع)
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  ها در مقایسه با سایر مردم جهان از آنپذیری بیشتری دارد. روغن، از جمله مواد غذایی است که ما ایرانی کنش همین خاطر، روغن در مقایسه با چربی وا

ی غذایی و افزایش مدت زمان  های کدر، موجب جلوگیری از برخورد نور با این ماده های گیاهی در ظرفبندی انواع روغنکنیم. بسته بیشتر استفاده می

 . شودماندگاری آن می 

های حاصل از آن، منبع مهمی برای تأمین پروتئین و کلسیم مورد نیاز برای بدن انسان هستند. کارشناسان تغذیه برمصرف مناسب آنها  شیر و فراورده پ( 

کلیه    ال ایجاد سنگ البته، توجه داریم که مصرف بیش از حد مواد غذایی حاوی کلسیم مثل شیر، احتم  برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان تأکید دارند.

 دهد. در افراد مستعد را افزایش می 

یابد. هر چند که طی این فرایند،  گرم روغن، انرژی گرمایی هر دو ماده به مقدار برابری افزایش می  75گرم آب و    100با دادن مقادیر برابری از گرما به  ت(  

بیشتر از روغن است(، اما تغییر انرژی گرمایی این دو نمونه از ماده با هم برابر است  یابد)چون ظرفیت گرمایی آب  دمای آب به مقدار کمتری افزایش می

یک اندازه افزایش    چراکه انرژی داده شده به هر دو ماده، مقدار برابر و یكسانی دارد. در واقع طی این فرایند، مجموع انرژی جنبشی ذرات در آب و روغن، به

 کند.پیدا می 
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله 

 
ها نیز  ی پیوندهای موجود در فراورده شود و همه ها شكسته نمیدهنده ی پیوندهای موجود در واکنش های شیمیایی، همه در مراحل انجام شدن اغلب واکنش 

ها  این واکنش   H∆ی  ها نیز وجود دارند. برای محاسبه دهنده عینا در فراورده موجود در واکنششوند؛ بلكه برخی از پیوندهای  در طول واکنش تشكیل نمی 

 کنیم:ی زیر استفاده می از رابطه 

∆H  واکنش = ( ها دهنده واکنش  (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  شكسته  شده  در   − ( ها فراورده   (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  جدید  تشكیل  شده  در  

 ، داریم:ی باالبا توجه به رابطه 

∆𝐻 = (∆𝐻(𝐶 = 𝐶) + ∆𝐻(𝐻 − 𝐻)) − (∆𝐻(𝐶 − 𝐶) + 2∆𝐻(𝐶 −𝐻)) = (614+ 436) − (348+ 2× 415) = −128𝑘𝐽 
 کنیم.بر این اساس، مقدار انرژی مبادله شده در واکنش مورد نظر را محاسبه می

? 𝑘𝐽  انرژی = 4/2 𝑔 𝐶6𝐻12 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12

84 𝑔 𝐶6𝐻12
×

128 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12
= 6/4 𝑘𝐽 

 کنیم. های گاز هیدروژن مصرف شده در این واکنش را محاسبه میدر قدم بعد، مقدار مول

?𝑚𝑜𝑙 𝐻2 = 4/2 𝑔 𝐶6𝐻12 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12

84 𝑔 𝐶6𝐻12
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12
= 0/05 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.ی آخر، سرعت متوسط مصرف گاز هیدروژن را محاسبه می در مرحله 

𝑅𝐻2
̅̅ ̅̅̅ =

∆𝑛(𝐻2)

∆𝑡
=

0/05 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

20 𝑠 ×
1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

= 0/15 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛−1 

 شود.مول بر دقیقه می  15/0همانطور که مشخد است، سرعت مصرف گاز هیدروژن در این واکنش شیمیایی برابر با  
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 شود. های گرمازا استفاده می این ترکیب یونی برای ساختن بسته کلسیم کلرید، از جمله ترکیب یونی دوتایی است. از  

𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠) شود:کلسیم کلرید بر اساس معادله مقابل در آب حل می
انحالل در آب 
→     𝐶𝑎2+(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑙−(𝑎𝑞)  .  ∆𝐻 = −83 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

 شود. های گرمازا استفاده می برای تولید بسته   𝐶𝑎𝐶𝑙2اطر، از  شود. به همین خهمانطور که مشخد است، این ترکیب طی یک فرایند گرماده در آب حل می 

𝑁𝐻4𝑁𝑂3(𝑠) شود:آمونیوم نیترات نیز بر اساس معادله مقابل در آب حل می 
انحالل در آب 
→     𝑁𝑂3

−(𝑎𝑞) + 𝑁𝐻4
+(𝑎𝑞) . ∆𝐻 = +26 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

های سرمازا استفاده  بسته   انواع  شود. از این ترکیب یونی برای تولیدهمانطور که مشخد است، این ترکیب یونی طی یک فرایند گرماگیر در آب حل می 

 کنند. ها استفاده میدیدگی، از این بسته کاران در هنگان آسیب ورزش   شود.می

 ها: بررسی سایر گزینه 
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 شود. برابر حالت اولیه می   2/1برسانیم، دمای این جسم در مقیاس کلوین،    ℃63به    ℃7( اگر دمای یک جسم را از  1

دمای  نهایی 

دمای  اولیه 
=

273+ 63
273+ 7

=  برابر     1/2

ها و آلدهیدها، دارای  ی کتون توان گفت همه گیرند؛ پس می های عاملی آلدهیدی و کتونی در یک گروه کلی به اسم گروه عاملی کربونیل قرار میگروه (  2

هپتانون( و ترکیب آلی موجود در بادام)بنزآلدهید( نیز دارای گروه عاملی  -2عاملی کربونیل در ساختار خود هستند. ترکیب آلی موجود در میخک)  گروه

 هپتانون به صورت زیر است: -2ساختار    کربونیل در ساختار خود هستند.

 
با توجه به یكسان    است.  𝐶7𝐻8𝑂2ه فرمول شیمیایی ترکیب مورد نظر به صورت  است؛ درحالی ک  𝐶7𝐻6𝑂2( فرمول شیمیایی بنزوئیک اسید به صورت 4

 توان ایزومر یكدیگر به حساب آورد. ها را نمی نبودن فرمول مولكولی این دو ماده، آن 

 ی کربوکسیلیک اسیدها بوده و ساختار آن به صورت زیر است:  بنزوییک اسید، یكی از اعضای خانواده 

 
ی بنزنی، این  پیوند اشتراکی وجود دارد. با توجه به وجود حلقه   19بوده و در هر مولكول از آن نیز    𝐶7𝐻6𝑂2فرمول مولكولی این ترکیب شیمیایی به صورت  

 شود. ماتیک محسوب می های آروماده جزو ترکیب 
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شود. به عنوان مثال، اگر به ازای سوختن کامل  ی سوختنی، ارزش سوختی گفته می ی ماده گرم  از یک ماده   1به مقدار انرژی تولید شده در واکنش سوختن  

.𝑘𝐽کیلوژول بر گرم)  50ماده معادل با  کیلوژول انرژی تولید شود، ارزش سوختی این    50هر گرم گاز اتین   𝑔−1 ی ارزش سوختی یک  ( است. برای محاسبه

 شود:استفاده می  زیری  ی ماده، از رابطه نمونه

ارزش  سوختی  =
مقدار  انرژی  آزاد  شده  بر حسب  کیلوژول

جرم  نمونهی  ماده  بر حسب  گرم
 

 ی مقابل برقرار است:  بین آنتالپی سوختن یک ماده و ارزش سوختی آن رابطه 

(𝑘𝐽 ∙ 𝑔−1)ارزش  سوختی =
|(𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1) آنتالی  سوختن|

(𝑔 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1)جرم  مولی
 

 کنیم.ی باال، جرم مولی ترکیب معرفی شده در صورت سوال را محاسبه می با توجه به رابطه 

(𝑘𝐽 ∙ 𝑔−1) ارزش  سوختی =
|(𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1) آنتالی  سوختن|

(𝑔 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1)جرم  مولی

              
⇒    29/4 =

4704

جرم  مولی

         
جرم  مولی  ⇒ = 160𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

 باشد، داریم:   𝐶𝑥𝐻𝑦اگر فرمول مولكولی این ماده به صورت  

𝐶𝑥𝐻𝑦  درصد  جرمی  کربن در =
12 × 𝑥

𝐶𝑥𝐻𝑦 جرم  مولی
× 100

            
⇒   90 =

12𝑥
160

× 100
              
⇒    𝑥 = 12 

 خواهد بود. بر این اساس، داریم:  𝐶12𝐻16توان گفت فرمول  مولكولی ترکیب مورد نظر به صورت  ، می𝑥با توجه به مقدار  

تعداد پیوندهای اشتراکی  =
(4× 𝐶  تعداد  اتم) + (1 ×𝐻  تعداد  اتم)

2
=
(4× 12) + (1× 16)

2
=  پیوند  32

𝐶12𝐻16ی  ترکیب مورد نظر بر اساس معادله  + 16𝑂2 → 12𝐶𝑂2 + 8𝐻2𝑂  32سوزد. بر این اساس، جرم بخار آب تولید شده در واکنش سوختن  می  

 کنیم.گرم از هیدروکربن مورد نظر را محاسبه می

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 32 𝑔 𝐶12𝐻16 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12𝐻16

160 𝑔 𝐶12𝐻16
×

8 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12𝐻16
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 28/8 𝑔 

 گرم است.   8/28جرم بخار آب تولید شده در این فرایند برابر با    با توجه به محاسبات باال،
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2𝑁𝑂2(𝑔)واکنش    با کاهش دمای سامانه 
 
⇔𝑁2𝑂4(𝑔) + 𝑄جا شده و به همین خاطر، رنگ مخلوط  ، سامانه در جهت تولید گرما)جهت رفت( جابه

 دهد:ایی از واکنش انجام شده را نشان می شود. تصویر زیر، نمتر می واکنش کمرنگ 

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

کند. از میان این مواد،  ها و مواد معدنی را دریافت می ها، آب، ویتامین ها، پروتئین ها، چربی ( بدن ما با استفاده از غذا، مواد گوناگونی ازجمله کربوهیدرات 1

روند. افزایش  ( آنها نیز به شمار می Qها، منابعی برای تأمین انرژی)ها افزون بر تأمین مواد اولیه برای سوخت وساز یاخته پروتئین ها و ها، چربی کربوهیدرات 

 ها خواهد شد. ها در وعده های غذایی سبب افزایش وزن و دیگر بیماری ها از جمله چربی ها و مولكولنامتناسب برخی از یون 

 کند: ی زیر اکسایش پیدا می است. این ماده بر اساس معادله   𝐶57𝐻110𝑂6ره شده در کوهان شتر به صورت  فرمول شیمیایی چربی ذخی

2𝐶57𝐻110𝑂6(𝑠) + 163𝑂2(𝑔) → 114𝐶𝑂2(𝑔) + 110𝐻2𝑂(𝑙)      .     ∆𝐻 = −75520 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 

 کند.آب مورد نیاز این جانور را نیز تولید می   های مختلف،اکسایش این ماده در بدن شتر، عالوه بر تامین انرژی برای انجام فعالیت 

 ها مطابق با جدول زیر است:ها و پروتئینها، چربی ارزش سوختی کربوهیدرات 

 ها چربی  ها پروتئین  ها کربوهیدرات  ی غذایی ماده 

.𝑘𝐽ارزش سوختی )  𝑔−1 ) 17 17 38 

 ها است.ها با هم برابر بوده و مقدار آن کمتر از ارزش سوختی چربی ها و پروتئینکربوهیدرات های موجود در این جدول، ارزش سوختی  باتوجه به داده 

های آن واکنش افزایش یافته و مقدار تغییر  ( تولید شود، میزان پایداری فراورده 𝑙(، به حالت مایع) 𝑔ی یک واکنش گرماده بجای حالت گاز) ( اگر فراورده 3

 شود. می آنتالپی آن واکنش نیز بیشتر  

( است. بر این اساس، روند تغییر مقدار  𝑠( و در حالت مایع نیز بیشتر از حالت جامد) 𝑙( بیشتر از حالت مایع) 𝑔گفتیم که سط  انرژی مواد در حالت گاز) 

 زیر خواهد بود: ها مطابق با نمودار  کننده در آن های شیمیایی با توجه به تغییر حالت فیزیكی مواد شرکت گرمای مبادله شده در واکنش 

 

گرم آب است.    100گرم در    1ها بیشتر از  پذیری آن کربنه، محلول در آب بوده و مقدار انحالل   5تا    1های  کربنه است. الكل   5پنتانول، یک الكل  -1(  4

 است:    زیرکربن به صورت  های هم ها و الكل ها، آلكین ها، آلكن ی آنتالپی سوختن آلكان مقایسه   دانیم،همانطور که می 

آنتالپی  سوختن  ∶ آلكان  > آلكن  > الكل  >  آلكین 

 پنتانول است. -1تر از آنتالپی سوختن  توان گفت آنتالپی سوختن پنتان منفی های کربن برابری دارند، پس می پنتانول و پنتان، تعداد اتم -1

 

  

واکنش های 
شیمیایی

گرماده
افزایش سط  انرژی فراورده ها یا کاهش سط  انرژی واکنش دهنده ها Q کاهش

کاهش سط  انرژی فراورده ها یا افزایش سط  انرژی واکنش دهنده ها Q افزایش

گرماگیر
افزایش سط  انرژی فراورده ها یا کاهش سط  انرژی واکنش دهنده ها Q افزایش

کاهش سط  انرژی فراورده ها یا افزایش سط  انرژی واکنش دهنده ها Q کاهش
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آید.  ها بدست می همان واکنش  𝐻∆آن واکنش نیز از جمع جبری   𝐻∆دو یا چند واکنش دیگر به دست آورد،   واکنشی را بتوان از جمع معادله  اگر معادله 

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله   شود.یاد می  (ها()قانون جمع پذیری گرمای واکنش)یا    ()قانون هس( )امروزه از این نتیجه با نام  

2𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑠) → 𝐶𝑙2(𝑔) + 4𝐻2(𝑔) + 𝑁2(𝑔) 
های حاصل را با  ضرب کرده و معادله   -2ی واکنش سوم را نیز در  و معادله   -1را در  اول  ی واکنش  ی این واکنش، باید معادله برای بدست آوردن معادله 

 ی واکنش دوم جمع کنیم. بر این اساس، داریم: معادله 

معادله  واکنش  اول ∶ 2𝐻𝐶𝑙(𝑔) → 𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)        , ∆𝐻1 = +184 𝑘𝐽 

معادله  واکنش  دوم ∶ 2𝑁𝐻3(𝑔) → 𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)     , ∆𝐻2 = +92 𝑘𝐽 

معادله  واکنش  سوم  ∶  2𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑠) → 2𝑁𝐻3(𝑔) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑔)       , ∆𝐻3 = +352 𝑘𝐽 

 شود. بر این اساس، داریم: های باال می تغییر آنتالپی واکنش هدف، برابر با مجموع تغییر آنتالپی واکنش 

∆𝐻 هدف = ∆𝐻1 + ∆𝐻2 + ∆𝐻3 = (+184) + (+92) + (+352) = 628 𝑘𝐽 

 شود: ی واکنش مورد نظر به صورت زیر می ه با توجه به محاسبات باال، معادل 

2𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑠) → 𝐶𝑙2(𝑔) + 4𝐻2(𝑔) + 𝑁2(𝑔)        , ∆𝐻 = +628 𝑘𝐽 
 کنیم.در قدم آخر، مقدار انرژی مبادله شده را محاسبه می 

? 𝑘𝐽  انرژی = 1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝐶𝑙 ×
628 𝑘𝐽  انرژی

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝐶𝑙
= 314 𝑘𝐽 
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 شود:به گلوکز تبدیل می  زیراست. این ماده مطابق واکنش    𝐶12𝐻22𝑂11قند موجود در جوانه گندم مالتوز بوده و فرمول شیمیایی آن به صورت  

𝐶12𝐻22𝑂11 +𝐻2𝑂 → 2𝐶6𝐻12𝑂6 

همانطور که مشخد است، در واکنش    ازجمله مالتوز است.  ی گندم تهیه شده و محتوی مواد غذایی گوناگونسمنو یكی از مواد غذایی است که از جوانه 

 شود. دهنده مصرف می مورد نظر آب به عنوان یک واکنش 

 ها: بررسی سایر گزینه 

های شریمیایی، در علم سرینتیک  های شریمیایی و عوامل موثر بر آهنگ انجام شردن واکنشهای شریمیایی، چگونگی انجام واکنش( شررایط انجام واکنش1

نمودار زیر،    شرود.های شریمیایی در علم ترمودینامیک شریمیایی بررسری میگیری گرمای آزاد شرده در واکنششروند درحالی که اندازهشریمیایی بررسری می

 دهد:های مختلف علم سینتیک را نشان میحیطه

 
شود. در این شرایط، افزودن  ( تولید می𝑂2این فرایند، گاز اکسیژن) ( در دمای اتاق به کندی تجزیه شده و با انجام شدن  𝐻2𝑂2( محلول هیدروژن پراکسید) 2

افزایش می  یدید، سرعت واکنش را به طور چشمگیری  پتاسیم  از محلول  یدید چند قطره  پتاسیم  ، کاتالیزگر واکنش تجزیه  (𝐾𝐼) دهد. در واقع، محلول 

 هیدروژن پراکسید است. 

 ی این ماده به صورت زیر است:های سازنده فرنگی وجود دارد. ساختار مولكول ها است که در هندوانه و گوجه بازدانده ( لیكوپن یكی از انواع  4

 
ها قرار  ی هیدروکربنها در دسته ها و آلكین ها، آلكن شوند، این ماده همانند آلكان های کربن و هیدروژن می های لیكوپن فقط شامل اتم جا که مولكول از آن

 ها وجود دارد.پیوند اشتراکی بین اتم  108بوده و در ساختار آن مجموعا    𝐶40𝐻56گیرد. فرمول شیمیایی لیكوپن به صورت  می

 

سینتیک شیمیایی

شرایط انجام واکنش های شیمیایی

چگونگی انجام واکنش های شیمیایی 

عوامل موثر بر آهنگ انجام شدن واکنش های شیمیایی
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 های )آ(، )ب( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 شود. واکنش تولید این پلیمر به صورت زیر است:وینیل کلرید تولید می شدن، پلی واکنش پلیمری ( در  𝐶2𝐻3𝐶𝑙های وینیل کلرید) با شرکت مولكول آ(  

 
ی واکنش  با توجه به معادله   شود.های خون استفاده می ی پالستیک مورد نیاز برای ساختن کیسه وینیل کلرید یک پلیمر ساختگی است که از آن در تهیه پلی 

 کنیم. محاسبه می  باال، جرم پلیمر تولید شده را

? 𝑔 (𝐶2𝐻3𝐶𝑙)𝑛 = 3/01× 𝐶2𝐻3𝐶𝑙 مولكول 1023 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻3𝐶𝑙

6/02× 𝐶2𝐻3𝐶𝑙 مولكول 1023
×

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶2𝐻3𝐶𝑙)𝑛
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻3𝐶𝑙

×
62/5𝑛 𝑔 (𝐶2𝐻3𝐶𝑙)𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶2𝐻3𝐶𝑙)𝑛

 

×
40 𝑔 مقدار  عملی

100 𝑔  مقدار  نظری
= 12/5 𝑔 

شرود. سراختار این  اند. سرلولز نوعی پلیمر اسرت که از اتصرال واحدهای گلوکز به یكدیگر ایجاد میهای سرلولز سراخته شردهی پنبه، از رشرتهسرازندهب( الیاف  

 پلیمر طبیعی به صورت زیر است:

 
 تولید این پلیمر به صورت زیر است: شود. واکنش  استیرن تولید میشدن، پلی ( در واکنش پلیمری 𝐶8𝐻8های استیرن) با شرکت مولكول پ(  

 
در مولكول استیرن، اتم کربنی وجود دارد که به    شود.استیرن یک پلیمر ساختگی است و از آن در تهیه و تولید انواع ظروف یكبار مصرف استفاده می پلی 

 رود. نوعی هیدروکربن بوده و از جمله مواد ناقطبی به شمار می توجه داریم که استیرن،    هیچ اتم هیدروژنی متصل نبوده و عدد اکسایش آن برابر با صفر است.

ی توانایی و مهارت دستی،  پوشاك، افزون بر پوشش بدن، در تمدن بشری نقش بزرگی داشته است؛ آن چنان که نوع پوشاك در هر قوم، نشان دهنده ت(  

 هنر، تصویرگری، دانش، فناوری و نیز آداب و رسوم آن قوم است. 
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واکنش  شود. است. از این ماده برای تولید برخی از وسایل پالستیكی استفاده می 𝑛(𝐶2𝐻4)اتن، یک نوع پلیمر ساختگی)مصنوعی( با فرمول مولكولی پلی 

 اتن به صورت زیر است:تولید پلی 

 
ی  ی مصرف شده در این فرایند)گاز اتن( یک هیدروکربن سیرنشده با یک پیوند دوگانه دهنده بریم که واکنش می اتن، پی  ی واکنش تولید پلی با دقت در معادله 

کربن در اتن شكسته شده و مولكول های اتن از سمت اتم های کربن به یكدیگر متصل  -ی کربنکربن است. با انجام شدن این واکنش، پیوند دوگانه -کربن

توجه    شوند.هایی با زنجیر کربنی بلند و سیرشده ایجاد میهای اتن به یكدیگر افزوده شده و مولكول روند، شمار زیادی از مولكول ی این  شوند. با ادامه می

 داریم که پلیمر تولید شده در این فرایند، حالت جامد دارد. 
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های حلقوی را  اطالعات مربوط به برخی از انواع هیدروکربناست. جدول زیر،  𝐶6𝐻12سیكلوهگزان نیز یک هیدروکربن حلقوی سیرشده با فرمول مولكولی  

 دهد: نشان می 

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

 ( مراحل تولید پوشاك، به صورت زیر است:1

 
 شوند. می های خام، طی فرایند ریسندگی و با استفاده از الیافی مثل پنبه ساخته  با توجه به تصویر فوق، نخ مورد نیاز برای تولید پارچه 

 دهد: های طبیعی مختلف را نشان می ( جدول زیر، اطالعات مربوط به چند مورد از درشت مولكول 2

 
گیرد. این در حالی است  ی پلیمرها قرار نمی با توجه به اطالعات موجود در جدول باال، روغن زیتون فاقد واحد تكرارشونده بوده و به همین خاطر، در دسته 

 روند.انسولین، از جمله پلیمرهای طبیعی به شمار می   که نشاسته، سلولز و

ها، تفلون را به طور اتفاقی کشف کردند. یكی از گازهایی که آنها مصرف  ها و مطالعات خود بر روی انواع سردکننده پالنكت و تیم پژوهشی او طی بررسی(  4

پلیمر حاصل از    شود.آزمایشگاهی وارد واکنش بسپارش شده و به تفلون تبدیل می های  می کردند، تترافلوئورواتن بود. این گاز در شرایط مناسب در کپسول 

 تترافلوئورواتن یا تفلون نام دارد. واکنش تولید این پلیمر به صورت زیر است:(، پلی 𝐶2𝐹4های تترافلوئورواتن) بسپارش مولكول 

 
های آلی  دهد و در حالل لیمر از نظر شیمیایی بی اثر بوده و با مواد شیمیایی واکنش نمی ی ذوب باالیی داشته و در برابر گرما مقاوم است. این پتفلون، نقطه 

ها دلیل کاربرد وسیع این پلیمر در صنایع مختلف است. تفلون یک پلیمر ساختگی  شود و نچسب است. این ویژگی ها نیز حل نمیمثل هگزان، روغن و چربی 

 شود.  ها استفاده می بندی لوله چسب، کفی اتو و به عنوان نوار آب ی نخ دندان، ظروف نبوده و از آن در تهیه 
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 بوتن با آب، به صورت زیر است: -2شوند. واکنش میان  ها با آب واکنش داده و به الكل تبدیل میآلكن 

𝐶4𝐻8(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶4𝐻9𝑂𝐻(𝑙) 
 کنیم. واکنش، مقدار الكل تولید شده را محاسبه میی این  با توجه به معادله 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻9𝑂𝐻 = 16/8 𝑔 𝐶4𝐻8 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8

56 𝑔 𝐶4𝐻8
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻9𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8
= 0/3 𝑚𝑜𝑙 

 کند: را تولید می ( واکنش داده و یک استر  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻ی زیر با استیک اسید) الكل تولید شده در این فرایند، بر اساس معادله 

𝐶4𝐻9𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶6𝐻12𝑂2 +𝐻2𝑂 
 ی این واکنش، داریم: با توجه به معادله 

? 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂2 = 0/3 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻9𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻9𝑂𝐻
×

60 𝑔 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
= 18 𝑔 

? 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂2 = 0/3 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻9𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻9𝑂𝐻
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 5/4 𝑔 
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 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 دهد: چگالی باالتری دارد. تصویر زیر، ساختار این پلیمر را نشان می اتن سبک،  شاخه ساخته شده و نسبت به پلی های بدون اتن سنگین، از مولكول آ( پلی 

 
است. با توجه به یكسان بودن فرمول شیمیایی این پلیمرها،    𝑛(𝐶2𝐻4)اتن سبک و معادل با  اتن سنگین، مشابه به فرمول شیمیایی پلی فرمول شیمیایی پلی 

ها ناقطبی بوده و نیروهای  ی آن های سازنده ها قرار دارند، مولكول ی هیدروکربن این پلیمرها در دسته شود. چون  ها برابر میهای کربن در آن درصد جرمی اتم 

دار  های شاخه ها بر خالف مولكول اتن سنگین بدون شاخه هستند، این مولكولی پلیهای سازنده چون مولكول   دروالسی است.ها از نوع وان بین مولكولی در آن 

ها بیشتر است، قدرت نیروهای بین  ند به صورت موازی در کنار یكدیگر قرار بگیرند. چون در این حالت سط  تماس بین مولكولتواناتن سبک می پلی 

 اتن سبک دارد. اتن سنگین استحكام بیشتری در مقایسه با پلی تر بوده و به همین خاطر، پلی اتن سنگین قوی دروالسی( در پلی مولكولی)نیروهای وان 

 های ویتامین )ث( به صورت زیر است: مولكول ب( ساختار  

 
 های این ماده امكان برقرار شدن پیوند هیدروژنی وجود دارد. های اکسیژن هستند، پس بین مولكولاتم هیدروژن متصل به اتم   4چون در این مولكول،  

های گلوکز  ی شیرین ندارند. با گوارش نشاسته، مولكولکز، مزه های گلوهای این ماده برخالف مولكول شود اما مولكولگوارش نشاسته از دهان آغاز میپ( 

 شود. ی شیرین احساس می در دهان تولید شده و مزه

های آن)زنجیره هیدروکربنی( کوچكتر از بخش ناقطبی  ی سرخ وارد بدن شده و از آنجا که بخش ناقطبی در مولكول ت( فورمیک اسید بر اثر گزش مورچه 

 توان گفت ویژگی قطبی آن بیشتر از اتانوییک اسید است. های اتانوییک اسید است، پس میمولكول در  
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ی  عضو خانواده ، یک کربوکسیلیک اسید دوکربنی و دومین 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻با فرمول شیمیایی  یا همان اسید موجود در سرکه( استیک اسید)اتانوییک اسید 

ی کربوکسیلیک اسیدها بوده و یكی از پرکاربردترین اسیدها در زندگی روزمره است؛ به عنوان  کربوکسیلیک اسیدها است. این ماده آشناترین عضو خانواده 

 شود: این ماده بر اساس معادله زیر با متیل آمین وارد واکنش می   مثال، اسید موجود در سرکه همان استیک اسید است.

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝑁𝐻2 → 𝐶3𝐻7𝑁𝑂 + 𝐻2𝑂 



 149صفحه              8مرحله    - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                      شیمی

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه    20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد  
 

 

بدست    𝐶𝐻3−آمونیاك با گروه    𝐻های  ها است که از جایگزین شدن یكی از اتم ی آمینترین عضو خانواده ، ساده 𝐶𝐻3𝑁𝐻2متیل آمین با فرمول شیمیایی  

 است:    زیرهای متیل آمین به صورت  . ساختار مولكول کندهای دیگر، بوی ماهی را ایجاد می آید. این ترکیب به همراه برخی از آمینمی

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

ها میزان  ی کربنی در الكل یابد؛ پس با افزایش طول زنجیره ها، میزان قطبیت این مواد کاهش میی هیدروکربنی در مولكول الكل با افزایش طول زنجیره (  1

یابد. به عبارت دیگر، با افزایش  )حالل ناقطبی( افزایش می ها در چربی پذیری آن  کاهش پیدا کرده و میزان انحاللپذیری این مواد در آب)حالل قطبی(  انحالل

ی هیدروکربنی هگزانول بلندتر از طول  شود. چون طول زنجیره ها بیشتر میدوستی الكل گریزی یا همان چربی ها، خاصیت آب ی کربنی در الكل طول زنجیره 

 شود. ها حل می توان گفت این ماده به مقدار بیشتری در چربی وکربنی بوتانول است، میی هیدرزنجیره 

ی بوی آناناس، بوتانوییک اسید است.  ی عامل ایجاد کننده نام استر موجود در آناناس و سیب به ترتیب اتیل بوتانوات و متیل بوتانوات است. اسید سازنده (  2

 دهد:های برخی از انواع استرهای موجود در گیاهان را نشان می جدول زیر، ویژگی   وی سیب نیز بوتانوییک اسید است.ی بی عامل ایجاد کننده اسید سازنده 

 
آمید معروف هستند. مو، ناخن، پوست بدن  ها گروه عاملی آمیدی وجود داشته و به پلی ( پلیمرهای طبیعی زیادی شناسایی شده است که در ساختار آن 4

  ای از این پلیمرهای طبیعی هستند. در این دسته از پلیمرها گروه عاملی آمیدی در طول زنجیره تكرار شده است. و پشم گوسفندان، نمونه   ما و شاخ حیوانات

 پلیمرها به صورت زیر است: ساختار کلی این  

 

 


